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Pakeitimas 191
Christofer Fjellner

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tais atvejais, kai pranešėjas / pareiškėjas 
nesutinka, kad jo pranešimo / paraiškos 
geografinė taikymo sritis būtų patikslinta 
atsižvelgiant į valstybės narės pagal šio 
straipsnio 1 dalį pateiktą prašymą, ta 
valstybė narė gali patvirtinti priemones, 
kuriomis, tam GMO suteikus leidimą pagal 
šios direktyvos C dalį arba Reglamentą 
(EB) Nr. 1829/2003, apribojamas arba 
uždraudžiamas jo auginimas visoje jos 
teritorijoje arba jos dalyje, su sąlyga, kad 
tokios priemonės atitinka Sąjungos teisę, 
yra pagrįstos, proporcingos, 
nediskriminacinės ir, be kita ko, yra 
grindžiamos įtikinamais motyvais, kaip 
antai susijusiais su:

Tais atvejais, kai pranešėjas / pareiškėjas 
nesutinka, kad jo pranešimo / paraiškos 
geografinė taikymo sritis būtų patikslinta 
atsižvelgiant į valstybės narės pagal šio 
straipsnio 1 dalį pateiktą prašymą, ta 
valstybė narė gali patvirtinti priemones, 
kuriomis, tam GMO suteikus leidimą pagal 
šios direktyvos C dalį arba Reglamentą 
(EB) Nr. 1829/2003, apribojamas arba 
uždraudžiamas jo auginimas visoje jos 
teritorijoje arba jos dalyje, su sąlyga, kad 
tokios priemonės atitinka Sąjungos teisę, 
yra pagrįstos, proporcingos, 
nediskriminacinės ir, be kita ko, yra 
grindžiamos griežtai moksliniais motyvais.

Or. en

Pakeitimas 192
Julie Girling

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai pranešėjas / pareiškėjas 
nesutinka, kad jo pranešimo / paraiškos 
geografinė taikymo sritis būtų patikslinta 
atsižvelgiant į valstybės narės pagal šio 

3. Tais atvejais, kai pranešėjas / pareiškėjas 
nesutinka, kad jo pranešimo / paraiškos 
geografinė taikymo sritis būtų patikslinta 
atsižvelgiant į valstybės narės pagal šio 
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straipsnio 1 dalį pateiktą prašymą, ta 
valstybė narė gali patvirtinti priemones, 
kuriomis, tam GMO suteikus leidimą pagal 
šios direktyvos C dalį arba Reglamentą 
(EB) Nr. 1829/2003, apribojamas arba 
uždraudžiamas jo auginimas visoje jos 
teritorijoje arba jos dalyje, su sąlyga, kad 
tokios priemonės atitinka Sąjungos teisę, 
yra pagrįstos, proporcingos, 
nediskriminacinės ir, be kita ko, yra 
grindžiamos įtikinamais motyvais, kaip 
antai susijusiais su:

straipsnio 1 dalį pateiktą prašymą, ta 
valstybė narė gali patvirtinti priemones, 
kuriomis, tam GMO suteikus leidimą pagal 
šios direktyvos C dalį arba Reglamentą 
(EB) Nr. 1829/2003, apribojamas arba 
uždraudžiamas jo auginimas visoje jos 
teritorijoje arba jos dalyje, su sąlyga, kad 
tokios priemonės atitinka Sąjungos teisę ir 
Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus, 
yra pagrįstos, proporcingos, 
nediskriminacinės ir, be kita ko, yra 
grindžiamos įtikinamais motyvais.

Or. en

Pakeitimas 193
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas nesutinka, kad jo pranešimo / 
paraiškos geografinė taikymo sritis būtų 
patikslinta atsižvelgiant į valstybės narės 
pagal šio straipsnio 1 dalį pateiktą 
prašymą, ta valstybė narė gali patvirtinti 
priemones, kuriomis, tam GMO suteikus 
leidimą pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, su sąlyga, kad tokios priemonės 
atitinka Sąjungos teisę, yra pagrįstos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir, be kita 
ko, yra grindžiamos įtikinamais motyvais, 
kaip antai susijusiais su:

3. Valstybės narės, veikdamos kaip rizikos 
valdytojos, gali patvirtinti priemones, 
kuriomis, tam tikram GMO, GMO 
grupėms, nustatytoms pagal kultūrą ar 
savybę, arba visiems GMO suteikus 
leidimą pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, 
apribojamas arba uždraudžiamas jų 
auginimas visoje jų teritorijoje arba jos 
dalyje, su sąlyga, kad šios priemonės 
atitinka Sąjungos teisę, yra pagrįstos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir yra 
grindžiamos tam tikrais motyvais, kaip 
antai susijusiais su:

Or. en
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Pakeitimas 194
Valentinas Mazuronis

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas nesutinka, kad jo pranešimo / 
paraiškos geografinė taikymo sritis būtų 
patikslinta atsižvelgiant į valstybės narės 
pagal šio straipsnio 1 dalį pateiktą 
prašymą, ta valstybė narė gali patvirtinti 
priemones, kuriomis, tam GMO suteikus 
leidimą pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, su sąlyga, kad tokios priemonės 
atitinka Sąjungos teisę, yra pagrįstos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir, be kita 
ko, yra grindžiamos įtikinamais motyvais, 
kaip antai susijusiais su:

3. Nepažeisdamos šio straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės, po to, kai pagal šią 
direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 buvo atliktas rizikos 
aplinkai įvertinimas, gali patvirtinti 
priemones, kuriomis, GMO, GMO 
grupėms, nustatytoms pagal kultūrą ar 
savybę, arba visiems GMO suteikus 
leidimą pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, 
apribojamas arba uždraudžiamas jų 
auginimas visoje jų teritorijoje arba jos 
dalyje, su sąlyga, kad tokios priemonės 
atitinka Sąjungos teisę, yra pagrįstos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir, be kita 
ko, yra grindžiamos įtikinamais motyvais, 
kaip antai susijusiais su:

Or. en

Pakeitimas 195
Sirpa Pietikäinen

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas nesutinka, kad jo pranešimo / 
paraiškos geografinė taikymo sritis būtų 
patikslinta atsižvelgiant į valstybės narės 
pagal šio straipsnio 1 dalį pateiktą 
prašymą, ta valstybė narė gali patvirtinti 

3. Valstybė narė, po to, kai pagal šią 
direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 buvo atliktas rizikos 
aplinkai įvertinimas ir veikdama kaip 
rizikos valdytoja, gali patvirtinti 
priemones, kuriomis, GMO, GMO 
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priemones, kuriomis, tam GMO suteikus 
leidimą pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, su sąlyga, kad tokios priemonės 
atitinka Sąjungos teisę, yra pagrįstos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir, be kita 
ko, yra grindžiamos įtikinamais motyvais, 
kaip antai susijusiais su:

grupėms, nustatytoms pagal kultūrą ar 
savybę, arba visiems GMO suteikus 
leidimą pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, 
apribojamas arba uždraudžiamas jų 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, su sąlyga, kad tokios priemonės 
atitinka Sąjungos teisę, yra pagrįstos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir, be kita 
ko, yra grindžiamos įtikinamais motyvais, 
kaip antai susijusiais su:

Or. en

Pakeitimas 196
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas nesutinka, kad jo pranešimo / 
paraiškos geografinė taikymo sritis būtų 
patikslinta atsižvelgiant į valstybės narės 
pagal šio straipsnio 1 dalį pateiktą 
prašymą, ta valstybė narė gali patvirtinti 
priemones, kuriomis, tam GMO suteikus 
leidimą pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, su sąlyga, kad tokios priemonės 
atitinka Sąjungos teisę, yra pagrįstos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir, be kita 
ko, yra grindžiamos įtikinamais motyvais, 
kaip antai susijusiais su: 

3. Nepažeisdama 1 dalies, valstybė narė, 
po to, kai pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 buvo 
atliktas rizikos aplinkai įvertinimas ir 
veikdama kaip rizikos valdytoja, gali 
patvirtinti priemones, kuriomis, tam tikram
GMO, GMO grupėms, nustatytoms pagal 
veislę ar savybę, arba visiems GMO
suteikus leidimą pagal šios direktyvos C 
dalį arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, 
apribojamas arba uždraudžiamas jų 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, su sąlyga, kad tokios priemonės 
atitinka Sąjungos teisę, yra pagrįstos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir, be kita 
ko, yra grindžiamos įtikinamais motyvais, 
kaip antai susijusiais su: 

Or. it
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Pakeitimas 197
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas nesutinka, kad jo pranešimo / 
paraiškos geografinė taikymo sritis būtų 
patikslinta atsižvelgiant į valstybės narės 
pagal šio straipsnio 1 dalį pateiktą 
prašymą, ta valstybė narė gali patvirtinti 
priemones, kuriomis, tam GMO suteikus 
leidimą pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, su sąlyga, kad tokios priemonės 
atitinka Sąjungos teisę, yra pagrįstos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir, be 
kita ko, yra grindžiamos įtikinamais 
motyvais, kaip antai susijusiais su:

3. Nepažeidžiant šio straipsnio 1 dalies, bet 
kuri valstybė narė gali patvirtinti 
priemones, kuriomis, tam GMO suteikus 
leidimą pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje.

Tokios priemonės, taikomos valstybių 
narių nuožiūra, gali būti grindžiamos 
aplinkos ar žemės ūkio politikos tikslais 
arba kitais įtikinamais motyvais, kaip 
antai teritorijų planavimu, žemės 
naudojimu, socialiniais ir ekonominiais 
padariniais, sambūviu ir viešąja politika.

Or. fr

Pakeitimas 198
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas nesutinka, kad jo pranešimo / 
paraiškos geografinė taikymo sritis būtų 
patikslinta atsižvelgiant į valstybės narės 
pagal šio straipsnio 1 dalį pateiktą 
prašymą, ta valstybė narė gali patvirtinti 
priemones, kuriomis, tam GMO suteikus 
leidimą pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, su sąlyga, kad tokios priemonės 
atitinka Sąjungos teisę, yra pagrįstos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir, be kita 
ko, yra grindžiamos įtikinamais motyvais, 
kaip antai susijusiais su:

3. Valstybė narė gali patvirtinti priemones, 
kuriomis, tam GMO suteikus leidimą pagal 
šios direktyvos C dalį arba Reglamentą 
(EB) Nr. 1829/2003, apribojamas arba 
uždraudžiamas jo auginimas visoje jos 
teritorijoje arba jos dalyje, su sąlyga, kad 
tokios priemonės atitinka Sąjungos teisę, 
yra pagrįstos, proporcingos ir
nediskriminacinės. Tam tikro GMO 
auginimui gali būti taikomi nacionaliniai, 
regionų arba vietos draudimai, grindžiami 
tokiais motyvais, kaip antai, be kita ko,
susijusiais su:

Or. en

Pakeitimas 199
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas nesutinka, kad jo pranešimo / 
paraiškos geografinė taikymo sritis būtų 
patikslinta atsižvelgiant į valstybės narės 
pagal šio straipsnio 1 dalį pateiktą 
prašymą, ta valstybė narė gali patvirtinti 
priemones, kuriomis, tam GMO suteikus 
leidimą pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo 

3. Valstybė narė, po to, kai pagal šią 
direktyvą arba Reglamentą (EB)
Nr. 1829/2003 buvo atliktas rizikos 
įvertinimas ir veikdama kaip rizikos 
valdytoja, gali patvirtinti priemones, 
kuriomis, GMO, GMO grupėms, 
nustatytoms pagal kultūrą ar savybę, arba 
visiems GMO suteikus leidimą pagal šios 
direktyvos C dalį arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, apribojamas arba 
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auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, su sąlyga, kad tokios priemonės 
atitinka Sąjungos teisę, yra pagrįstos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir, be kita 
ko, yra grindžiamos įtikinamais motyvais, 
kaip antai susijusiais su:

uždraudžiamas jų auginimas visoje jos 
teritorijoje arba jos dalyje, su sąlyga, kad 
tokios priemonės atitinka Sąjungos teisę, 
yra pagrįstos, nediskriminacinės ir 
grindžiamos tam tikrais motyvais, kaip 
antai susijusiais su:

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime panaudojama pranešėjos siūloma formuluotė, bet išbraukta nuoroda į „1 
etapą“. Be to, išbraukiamas žodis „proporcingos“, nes dėl priemonių proporcingumo reikia 
spręsti vadovaujantis nacionaline teise; todėl nereikia suderinti (subsidiarumo principas). 
Pakeitime taip pat išbrauktas žodis „įtikinamas“, nes tai yra subjektyvus terminas, kurio čia 
nereikia.

Pakeitimas 200
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) aplinkos politikos tikslais, nesusijusiais 
su elementais, įvertintais pagal šią 
direktyvą ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003;

a) aplinkos politikos tikslais, susijusiais su 
poveikiu aplinkai, galinčiu atsirasti dėl 
tyčinio GMO išleidimo arba pateikimo į 
rinką ir kitu nei poveikis, kuris konkrečiai 
tiriamas atliekant mokslinį rizikos 
vertinimą pagal šią direktyvą ir 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003. Šie 
motyvai, inter alia, gali būti:

– piktžolių ir kenkėjų atsparumo 
pesticidams atsiradimo prevencija;

– intensyvesnio pesticidų naudojimo dėl 
GMO auginimo prevencija;

– genetiškai modifikuotų augalų savybė 
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plisti ar gajumas arba galimybė 
kryžmintis su auginamais domestikuotais 
ar laukiniais augalais;

– neigiamo poveikio vietos aplinkai, kurį 
sukelia su GMO auginimu susijusių 
žemės ūkio metodų kaita, prevencija;

– vietos biologinės įvairovės, įskaitant tam 
tikras buveines ir ekosistemas arba tam 
tikras gamtines ir kraštovaizdžio ypatybes, 
taip pat specifines ekosistemų funkcijas ir 
paslaugas, išsaugojimas;

– tinkamų duomenų apie galimą neigiamą 
GMO išleidimo į aplinką poveikį valstybės 
narės vietos arba regioninio lygio 
aplinkai, įskaitant biologinę įvairovę, 
nebuvimas arba tokių duomenų 
nepakankamumas;

– mokslinės abejonės dėl bet kurių iš 
pirmiau minėtų motyvų, pvz., prieštaringi 
įrodymai arba nepakankamai mokslinių 
įrodymų.

Or. en

Pagrindimas

„Pateikimo į rinką“ sąvoka jau įtraukta į COM pasiūlymą. Poveikis aplinkai gali kilti ir 
prekiaujant sėklomis bei jas pervežant, todėl į tai irgi būtina atsižvelgti. „Mokslinės 
abejonės“ įtrauktos todėl, kad naudojant tokią formuluotę galima imtis atsargumo priemonių 
pagal PPO sutartį dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo. Be to, pagal 
bendrąsias maisto teisės nuostatas, tuo atveju, kai yra pavojus gyvybei arba sveikatai, bet yra 
mokslinių abejonių, atsargumo principu užtikrinami būdai nustatyti rizikos valdymo 
priemones.

Pakeitimas 201
Christofer Fjellner

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Tarybos pozicija Pakeitimas

a) aplinkos politikos tikslais, nesusijusiais 
su elementais, įvertintais pagal šią 
direktyvą ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 202
Julie Girling

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) aplinkos politikos tikslais, nesusijusiais 
su elementais, įvertintais pagal šią 
direktyvą ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 203
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) aplinkos politikos tikslais, nesusijusiais 
su elementais, įvertintais pagal šią 
direktyvą ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003;

a) poveikiu aplinkai, galinčiu atsirasti dėl 
apgalvoto GMO išleidimo į aplinką ar 
pateikimo rinkai, kitu nei poveikis 
aplinkai, kuris tiriamas pagal šios 
direktyvos C dalį atliekant mokslinį
poveikio aplinkai įvertinimą. Tie motyvai 
gali būti:
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– piktžolių ir kenkėjų atsparumo 
pesticidams atsiradimo prevencija;

– GM augalų savybė plisti ar gajumas 
arba galimybė kryžmintis su auginamais 
domestikuotais ar laukiniais augalais;

– neigiamo poveikio vietos aplinkai, kurį 
sukelia su GMO auginimu susijusių 
žemės ūkio metodų kaita, prevencija;

– žemės ūkio metodų, kuriuos taikant gali 
būti geriau suderinama gamyba ir 
ekosistemų tvarumas, išsaugojimas ir 
vystymas;

– vietos biologinės įvairovės, įskaitant tam 
tikras buveines ir ekosistemas arba tam 
tikras gamtines ir kraštovaizdžio ypatybes, 
taip pat specifines ekosistemų funkcijas ir 
paslaugas, išsaugojimas;

– tinkamų duomenų apie galimą neigiamą 
GMO išleidimo į aplinką poveikį valstybės 
narės vietos arba regioninio lygio 
aplinkai, įskaitant biologinę įvairovę, 
nebuvimas arba tokių duomenų 
nepakankamumas;

Or. en

Pakeitimas 204
Paul Brannen

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) aplinkos politikos tikslais, nesusijusiais 
su elementais, įvertintais pagal šią 
direktyvą ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003;

a) aplinkos politikos tikslais, nesusijusiais 
su elementais, įvertintais pagal šią 
direktyvą ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 ir pagrįstais empiriniais 
įrodymais, kurie gali būti gauti auginant 
GMO, pvz., atsparumo pesticidams arba 
sumažėjusios biologinės įvairovės;
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant neprieštarauti deramai EFSA atliktam įvertinimui, valstybės narės nurodytos 
atsisakymo priežastys turi būti pagrįstos tvirtais moksliniais argumentais ir turi būti 
atsižvelgta į tam tikrą tikėtiną GMO poveikį aplinkai, pvz., kylantį dėl padidėjusio atsparumo 
pesticidams arba sumažėjusios biologinės įvairovės.

Pakeitimas 205
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) aplinkos politikos tikslais, nesusijusiais 
su elementais, įvertintais pagal šią 
direktyvą ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003;

a) aplinkos politikos tikslais, akivaizdžiai
nesusijusiais su elementais, Europos 
maisto saugos tarnybos jau įvertintais 
pagal šią direktyvą ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant nesusilpninti leidimų išdavimo procedūros ir centrinio Europos maisto saugos 
tarnybos vaidmens, reikėtų, kad valstybės narės negalėtų draudimų auginti tam tikrą kultūrą 
pagrįsti šios tarnybos jau įvertintais aplinkos politikos motyvais.

Pakeitimas 206
Valentinas Mazuronis

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Tarybos pozicija Pakeitimas

a) aplinkos politikos tikslais, nesusijusiais 
su elementais, įvertintais pagal šią 
direktyvą ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003;

a) aplinkos politikos tikslais, nesusijusiais 
su elementais, įvertintais pagal šią 
direktyvą ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003. Tie motyvai gali būti:

– piktžolių ir kenkėjų atsparumo 
pesticidams atsiradimo prevencija;

– genetiškai modifikuotų augalų savybė 
plisti ar gajumas arba galimybė 
kryžmintis su auginamais domestikuotais 
ar laukiniais augalais;

– neigiamo poveikio vietos aplinkai, kurį 
sukelia su GMO auginimu susijusių 
žemės ūkio metodų kaita, prevencija;

– vietos biologinės įvairovės, įskaitant tam 
tikras buveines ir ekosistemas arba tam 
tikras gamtines ir kraštovaizdžio ypatybes, 
taip pat specifines ekosistemų funkcijas ir 
paslaugas, išsaugojimas;

– tinkamų duomenų apie galimą neigiamą 
GMO išleidimo į aplinką poveikį valstybės 
narės vietos arba regioninio lygio 
aplinkai, įskaitant biologinę įvairovę, 
nebuvimas arba tokių duomenų 
nepakankamumas;

Or. en

Pakeitimas 207
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) aplinkos politikos tikslais, nesusijusiais 
su elementais, įvertintais pagal šią 
direktyvą ir Reglamentą (EB) 

a) aplinkos politikos tikslais, susijusiais su 
poveikiu aplinkai, galinčiu atsirasti dėl 
GMO auginimo, kitu nei poveikis, kuris 
tiriamas atliekant mokslinį rizikos 
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Nr. 1829/2003; vertinimą pagal šią direktyvą ir 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003. Tie 
motyvai gali būti:

– piktžolių ir kenkėjų atsparumo 
pesticidams atsiradimo prevencija;

– genetiškai modifikuotų augalų savybė 
plisti ar gajumas arba galimybė 
kryžmintis su auginamais domestikuotais 
ar laukiniais augalais;

– neigiamo poveikio vietos aplinkai, kurį 
sukelia su GMO auginimu susijusių 
žemės ūkio metodų kaita, prevencija;

– vietos biologinės įvairovės, įskaitant tam 
tikras buveines ir ekosistemas arba tam 
tikras gamtines ir kraštovaizdžio ypatybes, 
taip pat specifines ekosistemų funkcijas ir 
paslaugas, išsaugojimas;

– tinkamų duomenų apie galimą neigiamą 
GMO išleidimo poveikį valstybės narės 
vietos ar regioninio lygio aplinkai, 
įskaitant biologinę įvairovę, nebuvimas 
arba tokių duomenų nepakankamumas;

– bičių apsauga;

Or. it

Pakeitimas 208
Christofer Fjellner

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) miesto ir kaimo planavimu; Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 209
Christofer Fjellner

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) žemės naudojimu; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 210
Christofer Fjellner

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

d) socialiniu ir ekonominiu poveikiu; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 211
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

d) socialiniu ir ekonominiu poveikiu; d) socialiniu ir ekonominiu poveikiu; Tie 
motyvai gali būti:

– sambūvio užtikrinimo priemonių 
nepraktiškumas ar didelės sąnaudos arba 
negalėjimas įgyvendinti sambūvio 
priemonių dėl specifinių geografinių 
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sąlygų;

– poreikis apsaugoti žemės ūkio gamybos 
įvairovę;

– poreikis užtikrinti sėklos grynumą; arba

Or. en

Pakeitimas 212
Valentinas Mazuronis

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

d) socialiniu ir ekonominiu poveikiu; d) socialiniu ir ekonominiu poveikiu, kaip 
antai sambūvio užtikrinimo priemonių 
nepraktiškumas ar didelės sąnaudos arba 
negalėjimas įgyvendinti sambūvio 
priemonių dėl specifinių geografinių 
sąlygų, pvz., mažų salų ar kalnų teritorijų;

Or. en

Pakeitimas 213
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

d) socialiniu ir ekonominiu poveikiu; d) socialiniu ir ekonominiu poveikiu, kaip 
antai sambūvio priemonių 
neįgyvendinamumu ar didelėmis 
sąnaudomis arba negalėjimu įgyvendinti 
sambūvio priemonių dėl specifinių 
geografinių sąlygų, pvz., mažose salose ar 
kalnų teritorijose;
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Or. it

Pakeitimas 214
Elisabeth Köstinger, Marijana Petir, Herbert Dorfmann

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

d) socialiniu ir ekonominiu poveikiu; d) socialiniu ir ekonominiu poveikiu, kaip 
antai sambūvio užtikrinimo priemonių 
nepraktiškumas ar didelės sąnaudos dėl 
specifinių geografinių sąlygų, pvz., mažų 
salų ar kalnų teritorijų;

Or. en

Pakeitimas 215
Julie Girling

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

e) GMO buvimo kituose produktuose 
išvengimu, nedarant poveikio 
26a straipsniui;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 216
Christofer Fjellner

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
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Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

e) GMO buvimo kituose produktuose 
išvengimu, nedarant poveikio 
26a straipsniui;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 217
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

e) GMO buvimo kituose produktuose 
išvengimu, nedarant poveikio 26a 
straipsniui;

e) GMO buvimo kituose produktuose 
išvengimu;

Or. it

Pakeitimas 218
Christofer Fjellner

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

f) žemės ūkio politikos tikslais; Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 219
Elisabeth Köstinger

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

f) žemės ūkio politikos tikslais; f) žemės ūkio politikos tikslais, įskaitant 
poreikį išsaugoti žemės ūkio gamybos 
įvairovę, žemės ūkio metodų, kuriuos 
taikant gali būti geriau suderinama 
gamyba ir ekosistemų tvarumas, 
išsaugojimą ir vystymą, ir poreikį 
užtikrinti sėklos grynumą; 

Or. en

Pakeitimas 220
Valentinas Mazuronis

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

f) žemės ūkio politikos tikslais; f) žemės ūkio politikos tikslais. Tie 
motyvai gali būti:

– poreikis apsaugoti žemės ūkio gamybos 
įvairovę;

– žemės ūkio metodų, kuriuos taikant gali 
būti geriau suderinama gamyba ir 
ekosistemų tvarumas, išsaugojimas ir 
vystymas;

– poreikis užtikrinti sėklos grynumą.

Or. en
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Pakeitimas 221
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

f) žemės ūkio politikos tikslais. f) žemės ūkio politikos tikslais. Tie 
motyvai gali būti:

– poreikis apsaugoti žemės ūkio gamybos 
įvairovę;

– žemės ūkio metodų, kuriuos taikant gali 
būti geriau suderinama gamyba ir 
ekosistemų tvarumas, išsaugojimas ir
vystymas;

– poreikis užtikrinti sėklos grynumą.

Or. it

Pakeitimas 222
Christofer Fjellner

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

g) viešąja politika. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 223
Valentinas Mazuronis

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g punktas
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Tarybos pozicija Pakeitimas

g) viešąja politika. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 224
Renate Sommer

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

g) viešąja politika. Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 225
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

g) žemės ūkio politikos tikslais; g) žemės ūkio politikos tikslais. Tie 
motyvai gali būti:

– poreikis apsaugoti žemės ūkio gamybos 
įvairovę;

– poreikis apsaugoti ekologinio ir (arba) 
tradicinio mažos apimties žemės ūkio 
struktūras;

– poreikis apsaugoti kultūrinį paveldą, 
susietą su tvariais ūkininkavimo 
metodais;
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– žemės ūkio metodų, kuriuos taikant gali 
būti geriau suderinama gamyba ir 
ilgalaikis ekosistemų tvarumas, 
išsaugojimas ir vystymas;

– poreikis užtikrinti sėklos grynumą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas pranešimo projekto 24 pakeitimu.

Pakeitimas 226
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

ga) viešąja nuomone.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas rekomendacijos projekto 24 pakeitimu.

Pakeitimas 227
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

ga) kitais pagrįstais veiksniais.
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Or. en

Pakeitimas 228
Sirpa Pietikäinen

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

ga) kitais pagrįstais veiksniais, jei tokie 
veiksniai nebuvo tiriami vykdant 
suderintą procedūrą, kuri pateikta šios 
Direktyvos C dalyje, arba jei vis dar yra 
mokslinių abejonių.

Or. en

Pakeitimas 229
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

ga) smulkiųjų ir vidutinio dydžio ūkių, 
kuriuose nenaudojamos patentuotos 
sėklos, apsauga;

Or. pt

Pakeitimas 230
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
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Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g b punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

gb) teisių, kuriomis padedama tradicinių 
kultūrų augintojams apsaugoti savo 
kultūras nuo taršos ir vartotojams 
padedama pasirinkti tarp GMO ir ne 
GMO kultūrų, apsauga ir užtikrinimu;

Or. pt

Pakeitimas 231
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g b punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

gb) visuomenės morale, įskaitant etines ir 
filosofines problemas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas rekomendacijos projekto 24 pakeitimu.

Pakeitimas 232
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g c punktas (naujas)
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Tarybos pozicija Pakeitimas

gc) valstybių narių teisės nustatyti savo 
teritoriją kaip teritoriją be GMO, kad būtų 
išsaugoti jų gaminiai ir tradicinis bei 
ekologinis ūkininkavimo būdas, 
pripažinimu;

Or. pt

Pakeitimas 233
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, išskyrus g punkte nurodytą 
motyvą, kuriuo negali būti remiamasi 
atskirai, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu 
jie neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, atsižvelgus į pagal šią 
direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 atlikto rizikos aplinkai 
įvertinimo rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis rekomendacijos projekto 24 pakeitimu. Motyvų iškėlimas nebūtinai turi būti 
ribojamas.

Pakeitimas 234
Marijana Petir
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Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, išskyrus g punkte nurodytą 
motyvą, kuriuo negali būti remiamasi 
atskirai, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie 
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie 
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

Or. en

Pagrindimas

In the context of the use and release of living GMO in the environment, public policy of local, 
regional self-governments and national authorities must be considered. Freedom of choice on 
local regional and national level, in the scope of their competences, according to the internal 
organization of Member States, as well as the commitment of over 150 regions and 4500 units 
of local government in Europe, which have declared themselves to be GMO-free or have 
opted to become GMO-free, shall not be challenged by raising any additional requirements 
(http://www.gmo-free-regions.org/). Their right is based on the European Charter of Local 
Self-Government (COE Nr.: 122) of 15th October 1985 which entered into force on 1st

September 1988.

Pakeitimas 235
Daciana Octavia Sârbu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, išskyrus g punkte nurodytą 
motyvą, kuriuo negali būti remiamasi 

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 



PE541.301v01-00 28/82 AM\1037669LT.doc

LT

atskirai, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie 
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie 
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

Or. en

Pakeitimas 236
Christofer Fjellner

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, išskyrus g punkte 
nurodytą motyvą, kuriuo negali būti 
remiamasi atskirai, atsižvelgiant į 
konkrečias aplinkybes valstybėje narėje, 
regione arba vietovėje, kuriuose tos 
priemonės bus taikomos, tačiau bet 
kuriuo atveju jeigu jie neprieštarauja 
pagal šią direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 atliktam rizikos aplinkai 
įvertinimui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 237
Renate Sommer

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Tarybos pozicija Pakeitimas

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, išskyrus g punkte nurodytą 
motyvą, kuriuo negali būti remiamasi 
atskirai, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie 
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie 
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

Or. de

Pakeitimas 238
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, išskyrus g punkte nurodytą 
motyvą, kuriuo negali būti remiamasi 
atskirai, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu 
jie neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, išskyrus g punkte nurodytą 
motyvą, kuriuo negali būti remiamasi 
atskirai.

Or. en

Pakeitimas 239
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
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Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, išskyrus g punkte nurodytą 
motyvą, kuriuo negali būti remiamasi 
atskirai, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie 
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, išskyrus g punkte nurodytą 
motyvą, kuriuo niekada negali būti 
remiamasi atskirai, atsižvelgiant į 
konkrečias aplinkybes valstybėje narėje, 
regione arba vietovėje, kuriuose tos 
priemonės bus taikomos, tačiau bet kuriuo 
atveju jeigu jie neprieštarauja pagal šią 
direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 atliktam rizikos aplinkai 
įvertinimui.

Or. fr

Pagrindimas

Grėsmė viešajai tvarkai negali būti laikoma vienintele pagrįsta draudimo auginti tam tikrą 
kultūrą priežastimi. Todėl reikia griežtai riboti tokią motyvaciją.

Pakeitimas 240
Valentinas Mazuronis

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, išskyrus g punkte nurodytą 
motyvą, kuriuo negali būti remiamasi 
atskirai, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie 
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie 
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.
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Or. en

Pakeitimas 241
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, išskyrus g punkte nurodytą 
motyvą, kuriuo negali būti remiamasi 
atskirai, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie 
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant suteikti didesnį tvirtumą ir teisinį tikrumą valstybių narių argumentams, kuriais jos 
gali siekti pagrįsti GMO kultūrų auginimo ribojimą ar draudimą savo teritorijose, reikėtų 
papildyti sąrašą įtraukiant tai, ką Europos Parlamentas priėmė pirmuoju svarstymu ir kas 
buvo pasiūlyta Tarybos pozicijoje per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 242
Daciana Octavia Sârbu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, išskyrus g punkte nurodytą 

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, atsižvelgiant į konkrečias 
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motyvą, kuriuo negali būti remiamasi 
atskirai, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie 
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie 
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

Or. en

Pakeitimas 243
Tonino Picula

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, išskyrus g punkte nurodytą 
motyvą, kuriuo negali būti remiamasi 
atskirai, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie 
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, ir atsižvelgiant į jų 
įsipareigojimą būti be GMO, tačiau bet 
kuriuo atveju jeigu jie neprieštarauja pagal 
šią direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 atliktam rizikos aplinkai 
įvertinimui.

Or. en

Pakeitimas 244
Sirpa Pietikäinen

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)
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Tarybos pozicija Pakeitimas

Tos priemonės turi būti deramai pagrįstos 
moksliniais argumentais arba 
argumentais, susijusiais su kitais 
pagrįstais veiksniais, galinčiais atsirasti 
dėl apgalvoto GMO išleidimo į aplinką ar 
pateikimo rinkai.

Or. en

Pakeitimas 245
Gilles Pargneaux

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai pranešėjas / 
pareiškėjas nesutinka, kad jo pranešimo / 
paraiškos geografinė taikymo sritis būtų 
patikslinta atsižvelgiant į valstybės narės 
pagal šio straipsnio 1 dalį pateiktą 
prašymą, ta valstybė narė gali patvirtinti 
priemones, kuriomis, tam GMO suteikus 
leidimą pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, 
apribojamas arba uždraudžiamas jo 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, su sąlyga, kad tokios priemonės 
atitinka Sąjungos teisę, yra pagrįstos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir, be kita 
ko, yra grindžiamos įtikinamais motyvais, 
kaip antai susijusiais su:

3. Nepažeisdama 1 dalies, valstybė narė,
po to, kai pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 buvo 
atliktas rizikos aplinkai įvertinimas ir 
veikdama kaip rizikos valdytoja, gali 
patvirtinti priemones, kuriomis, GMO, 
GMO grupėms, nustatytoms pagal kultūrą 
ar savybę, arba visiems GMO suteikus 
leidimą pagal šios direktyvos C dalį arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, 
apribojamas arba uždraudžiamas jų 
auginimas visoje jos teritorijoje arba jos 
dalyje, su sąlyga, kad tokios priemonės 
atitinka Sąjungos teisę, yra pagrįstos, 
proporcingos, nediskriminacinės ir, be kita 
ko, yra grindžiamos įtikinamais motyvais, 
kaip antai susijusiais su:

a) aplinkos politikos tikslais, nesusijusiais 
su elementais, įvertintais pagal šią 
direktyvą ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003;

a) aplinkos politikos tikslais, susijusiais su 
poveikiu aplinkai, galinčiu atsirasti dėl 
GMO auginimo, kitu nei poveikis, kuris 
tiriamas atliekant mokslinį rizikos 
vertinimą pagal šią direktyvą ir 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003. Šie 
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motyvai gali būti tokie:

– piktžolių ir kenkėjų atsparumo 
pesticidams atsiradimo prevencija;

– genetiškai modifikuotų augalų savybė 
plisti ar gajumas arba galimybė 
kryžmintis su auginamais domestikuotais 
ar laukiniais augalais;

– neigiamo poveikio vietos aplinkai, kurį 
daro su GMO auginimu susijusių žemės 
ūkio metodų kaita, prevencija;

– vietos biologinės įvairovės, įskaitant tam 
tikras buveines ir ekosistemas arba tam 
tikras gamtines ir kraštovaizdžio ypatybes, 
taip pat specifines ekosistemų funkcijas ir 
paslaugas, išsaugojimas;

– tinkamų duomenų apie galimą neigiamą 
GMO išleidimo poveikį valstybės narės 
vietos ar regioninio lygio aplinkai, 
įskaitant biologinę įvairovę, nebuvimas 
arba tokių duomenų nepakankamumas;

b) miesto ir kaimo planavimu; b) miesto ir kaimo planavimu;

c) žemės naudojimu; c) žemės naudojimu;

d) socialiniu ir ekonominiu poveikiu; d) socialiniu ir ekonominiu poveikiu, kaip 
antai sambūvio priemonių 
neįgyvendinamumu ar didelėmis 
sąnaudomis arba negalėjimu įgyvendinti 
sambūvio priemonių dėl specifinių 
geografinių sąlygų, pvz., mažose salose ar 
kalnų vietovėse;

e) GMO buvimo kituose produktuose 
išvengimu, nedarant poveikio 
26a straipsniui;

e) GMO buvimo kituose produktuose 
išvengimu, nedarant poveikio 
26a straipsniui;

f) žemės ūkio politikos tikslais; f) žemės ūkio politikos tikslais. Tos 
priežastys gali būti:

– poreikis apsaugoti žemės ūkio gamybos 
įvairovę;

– žemės ūkio metodų, kuriuos taikant gali 
būti geriau suderinama gamyba ir 
ekosistemų tvarumas, išsaugojimas ir 
vystymas;

– poreikis užtikrinti sėklos grynumą.
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g) viešąja politika. g) viešąja politika.

h) argumentais, susijusiais su visuomenės 
nuomone, pvz. nacionalinio referendumo 
rezultatais;

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, išskyrus g punkte nurodytą 
motyvą, kuriuo negali būti remiamasi 
atskirai, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie 
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

Tais motyvais gali būti remiamasi atskirai 
arba jų deriniu, išskyrus g punkte nurodytą 
motyvą, kuriuo negali būti remiamasi 
atskirai, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kuriuose tos priemonės bus 
taikomos, tačiau bet kuriuo atveju jeigu jie 
neprieštarauja pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atliktam 
rizikos aplinkai įvertinimui.

Or. fr

Pakeitimas 246
Julie Girling

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 3 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

3a. Valstybė narė, ketinanti patvirtinti 
priemones pagal šio straipsnio 3 dalį, 
užtikrina, kad:

a) šiomis priemonėmis užtikrinama 
ūkininkų ir vartotojų pasirinkimo laisvė;

b) šiomis priemonėmis niekaip 
neiškraipoma konkurencija tarp skirtingų 
valstybių narių ūkininkų;

c) šiomis priemonėmis neprieštaraujama 
pagal šią direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 atliktam rizikos aplinkai 
įvertinimui;

d) iš anksto išanalizuojamas šių 
priemonių daromas poveikis, įrodant jų 
reikalingumą ir proporcingumą.
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Or. en

Pakeitimas 247
Renate Sommer

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Valstybė narė, ketinanti patvirtinti 
priemones pagal šio straipsnio 3 dalį, 
pateikia tų priemonių projektą ir 
atitinkamus motyvus, kuriais remiamasi, 
Komisijai. Tas perdavimas gali būti 
atliekamas prieš užbaigiant GMO skirto 
leidimo išdavimo procedūrą pagal šios 
direktyvos C dalį arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003. Per 75 dienų laikotarpį, 
pradedamą skaičiuoti nuo tokio perdavimo 
dienos:

4. Valstybė narė, ketinanti patvirtinti 
priemones pagal šio straipsnio 3 dalį, 
pateikia tų priemonių projektą ir 
atitinkamus motyvus, kuriais remiamasi, 
Komisijai. Tas perdavimas gali būti 
atliekamas per 90 dienų laikotarpį nuo 
tokio pranešimo dienos: 

Or. de

Pakeitimas 248
Marijana Petir

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Valstybė narė, ketinanti patvirtinti 
priemones pagal šio straipsnio 3 dalį, 
pateikia tų priemonių projektą ir 
atitinkamus motyvus, kuriais remiamasi, 
Komisijai. Tas perdavimas gali būti 
atliekamas prieš užbaigiant GMO skirto 
leidimo išdavimo procedūrą pagal šios 
direktyvos C dalį arba Reglamentą (EB) 

4. Valstybė narė, ketinanti patvirtinti 
priemones pagal šio straipsnio 3 dalį, 
pateikia tų priemonių projektą ir 
atitinkamus motyvus, kuriais remiamasi, 
Komisijai. Tas perdavimas gali būti 
atliekamas prieš užbaigiant GMO skirto 
leidimo išdavimo procedūrą pagal šios 
direktyvos C dalį arba Reglamentą (EB) 
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Nr. 1829/2003. Per 75 dienų laikotarpį, 
pradedamą skaičiuoti nuo tokio perdavimo 
dienos:

Nr. 1829/2003. Per 75 dienų laikotarpį, 
pradedamą skaičiuoti nuo tokio perdavimo 
dienos:

a) atitinkama valstybė narė susilaiko nuo tų 
priemonių tvirtinimo ir jų neįgyvendina, ir 

a) atitinkama valstybė narė susilaiko nuo tų 
priemonių tvirtinimo ir jų neįgyvendina;

aa) pranešėjas / pareiškėjas susilaiko ir 
nepateikia rinkai tos rūšies GMO;

ab) ūkio subjektai susilaiko nuo tos rūšies 
GMO auginimo; ir

b) Komisija gali pateikti pastabų, kurios, 
jos nuomone, yra tinkamos. 

b) Komisija gali pateikti pastabų, kurios, 
jos nuomone, yra tinkamos. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad pranešėjas / pareiškėjas nebūtų pranašesnėje už valstybę narę 
padėtyje priemonių pasiūlymo ir specialių priežasčių, kurias pateikė valstybė narė, svarstymo 
laikotarpiu, kad būtų sumažinta galima žala pareiškėjui ir ūkio subjektui, jei paaiškėtų, kad 
valstybės narės reikalavimai yra pagrįsti.

Pakeitimas 249
Julie Girling

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Valstybė narė, ketinanti patvirtinti 
priemones pagal šio straipsnio 3 dalį, 
pateikia tų priemonių projektą ir 
atitinkamus motyvus, kuriais remiamasi, 
Komisijai. Tas perdavimas gali būti 
atliekamas prieš užbaigiant GMO skirto 
leidimo išdavimo procedūrą pagal šios 
direktyvos C dalį arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003. Per 75 dienų laikotarpį, 
pradedamą skaičiuoti nuo tokio perdavimo 
dienos:

4. Valstybė narė, ketinanti patvirtinti 
priemones pagal šio straipsnio 3 dalį, 
pateikia tų priemonių projektą ir 
atitinkamus motyvus, kuriais remiamasi, 
Komisijai. Tas perdavimas gali būti 
atliekamas prieš užbaigiant GMO skirto 
leidimo išdavimo procedūrą pagal šios 
direktyvos C dalį arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003. Vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
98/34/EB*, per 3 mėnesių laikotarpį, 
pradedamą skaičiuoti nuo tokio perdavimo 
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dienos:

__________________
*1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
98/34/EB, nustatanti informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus 
teikimo tvarką (OL L 204, 1998 7 21, 
p. 37).

Or. en

Pakeitimas 250
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Valstybė narė, ketinanti patvirtinti 
priemones pagal šio straipsnio 3 dalį, 
pateikia tų priemonių projektą ir 
atitinkamus motyvus, kuriais remiamasi, 
Komisijai. Tas perdavimas gali būti 
atliekamas prieš užbaigiant GMO skirto 
leidimo išdavimo procedūrą pagal šios 
direktyvos C dalį arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003. Per 75 dienų laikotarpį, 
pradedamą skaičiuoti nuo tokio 
perdavimo dienos:

Valstybė narė, tvirtinanti priemones pagal 
šio straipsnio 3 dalį, pateikia jas Komisijai,
ir Komisija, savo ruožtu, apie jas praneša 
kitoms valstybėms narėms ir jų 
pranešėjams / pareiškėjams bei jas 
paskelbia. Tas perdavimas gali būti 
atliekamas prieš užbaigiant GMO skirto 
leidimo išdavimo procedūrą pagal šios 
direktyvos C dalį arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003.

Or. fr

Pakeitimas 251
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Tarybos pozicija Pakeitimas

a) atitinkama valstybė narė susilaiko nuo 
tų priemonių tvirtinimo ir jų 
neįgyvendina, ir

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Panaikinta nuostata riboja valstybių narių laisvę, o ji visgi yra pagrindinė dokumento tema.

.

Pakeitimas 252
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) atitinkama valstybė narė susilaiko nuo tų 
priemonių tvirtinimo ir jų neįgyvendina, ir

a) atitinkama valstybė narė susilaiko nuo tų 
priemonių tvirtinimo ir jų neįgyvendina, su
sąlyga, kad tai nesutampa su šiomis 
priemonėmis susijusių GM kultūrų sėjos 
laikotarpiu, ir

Or. en

Pakeitimas 253
Biljana Borzan

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) atitinkama valstybė narė susilaiko nuo tų a) atitinkama valstybė narė susilaiko nuo tų 
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priemonių tvirtinimo ir jų neįgyvendina, ir priemonių tvirtinimo ir jų neįgyvendina, 
leidimo pareiškėjas / turėtojas, patiriantis 
poveikį dėl GMO arba GMO grupės 
auginimą valstybėje narėje ribojančių 
arba draudžiančių priemonių, susilaiko 
nuo bet kokios veiklos, susijusios su to 
GMO ar tos GMO grupės auginimu toje 
valstybėje narėje, ir

Or. en

Pakeitimas 254
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) Komisija gali pateikti pastabų, kurios, 
jos nuomone, yra tinkamos.

c) Komisija gali pateikti neprivalomų 
pastabų, kurios, jos nuomone, yra 
tinkamos.

Or. en

Pakeitimas 255
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 4 dalies 1a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jei per šį laikotarpį leidimas suteikiamas, 
jis turi būti laikomas laikinai sustabdytu 
iki šio 75 dienų laikotarpio pabaigos.

Or. en
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Pakeitimas 256
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Nukrypstant nuo 4 dalies a punkto, 
nacionalinės priemonės gali būti laikinai 
įvestos, jei 75 dienų laikotarpis sutampa 
su atitinkamo GMO sėjos laikotarpiu.

Pasibaigus pirmoje pastraipoje nurodytam 
75 dienų laikotarpiui, ir ne vėliau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, atitinkama 
valstybė narė gali patvirtinti priemones, 
kaip buvo siūloma iš pradžių, arba su 
pakeitimais, padarytais siekiant atsižvelgti į 
Komisijos pateiktas pastabas. Apie tas 
priemones nedelsiant pranešama Komisijai, 
kitoms valstybėms narėms ir pranešėjui / 
pareiškėjui.

Pasibaigus pirmoje pastraipoje nurodytam 
75 dienų laikotarpiui, atitinkama valstybė 
narė per visą sutikimo / leidimo galiojimo 
laikotarpį ir nuo tos dienos, kai įsigalioja 
Sąjungos leidimas, gali patvirtinti 
priemones, kaip buvo siūloma iš pradžių, 
arba su pakeitimais, padarytais siekiant 
atsižvelgti į Komisijos pateiktas pastabas. 
Apie tas priemones nedelsiant pranešama 
Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir
leidimo turėtojui.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis rekomendacijos projekto 25 pakeitimu.

Pakeitimas 257
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Pasibaigus pirmoje pastraipoje nurodytam 
75 dienų laikotarpiui, ir ne vėliau kaip 

Pasibaigus pirmojoje pastraipoje 
nurodytam 75 dienų laikotarpiui atitinkama 
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praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, atitinkama 
valstybė narė gali patvirtinti priemones, 
kaip buvo siūloma iš pradžių, arba su 
pakeitimais, padarytais siekiant atsižvelgti į 
Komisijos pateiktas pastabas. Apie tas 
priemones nedelsiant pranešama Komisijai, 
kitoms valstybėms narėms ir pranešėjui / 
pareiškėjui.

valstybė narė gali patvirtinti priemones, 
kaip buvo siūloma iš pradžių, arba su 
pakeitimais, padarytais siekiant atsižvelgti į 
Komisijos pateiktas neprivalomas pastabas. 
Apie tas priemones nedelsiant pranešama 
Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir 
pranešėjui / pareiškėjui.

Or. en

Pakeitimas 258
Renate Sommer

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Pasibaigus pirmoje pastraipoje nurodytam 
75 dienų laikotarpiui, ir ne vėliau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, atitinkama 
valstybė narė gali patvirtinti priemones, 
kaip buvo siūloma iš pradžių, arba su 
pakeitimais, padarytais siekiant atsižvelgti į 
Komisijos pateiktas pastabas. Apie tas 
priemones nedelsiant pranešama Komisijai, 
kitoms valstybėms narėms ir pranešėjui / 
pareiškėjui.

Pasibaigus pirmoje pastraipoje nurodytam 
90 dienų laikotarpiui, atitinkama valstybė 
narė gali patvirtinti priemones, kaip buvo 
siūloma iš pradžių, arba su pakeitimais, 
padarytais siekiant atsižvelgti į Komisijos 
pateiktas pastabas. Apie tas priemones 
nedelsiant pranešama Komisijai, kitoms 
valstybėms narėms ir pranešėjui / 
pareiškėjui.

Or. de

Pakeitimas 259
Julie Girling

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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Tarybos pozicija Pakeitimas

Pasibaigus pirmoje pastraipoje nurodytam 
75 dienų laikotarpiui, ir ne vėliau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, atitinkama 
valstybė narė gali patvirtinti priemones, 
kaip buvo siūloma iš pradžių, arba su 
pakeitimais, padarytais siekiant atsižvelgti į 
Komisijos pateiktas pastabas. Apie tas 
priemones nedelsiant pranešama Komisijai, 
kitoms valstybėms narėms ir pranešėjui / 
pareiškėjui.

Pasibaigus pirmoje pastraipoje nurodytam 
3 mėnesių laikotarpiui, ir ne vėliau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, atitinkama 
valstybė narė gali patvirtinti priemones, 
kaip buvo siūloma iš pradžių, arba su 
pakeitimais, padarytais siekiant atsižvelgti į 
Komisijos pateiktas pastabas. Apie tas 
priemones nedelsiant pranešama Komisijai, 
kitoms valstybėms narėms ir pranešėjui / 
pareiškėjui. Valstybės narės patvirtina 
priemones ne ilgiau kaip penkeriems 
metams ir peržiūri jas atnaujinant GMO 
leidimą.

Or. en

Pakeitimas 260
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Pasibaigus pirmoje pastraipoje nurodytam 
75 dienų laikotarpiui, ir ne vėliau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, atitinkama 
valstybė narė gali patvirtinti priemones, 
kaip buvo siūloma iš pradžių, arba su 
pakeitimais, padarytais siekiant atsižvelgti į 
Komisijos pateiktas pastabas. Apie tas 
priemones nedelsiant pranešama Komisijai, 
kitoms valstybėms narėms ir pranešėjui / 
pareiškėjui.

Pasibaigus pirmojoje pastraipoje 
nurodytam 75 dienų laikotarpiui atitinkama 
valstybė narė gali patvirtinti priemones, 
kaip buvo siūloma iš pradžių, arba su 
pakeitimais, padarytais siekiant atsižvelgti į 
Komisijos pateiktas pastabas. Apie tas 
priemones nedelsiant pranešama Komisijai, 
kitoms valstybėms narėms ir pranešėjui / 
pareiškėjui.

Or. en
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Pakeitimas 261
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Pasibaigus pirmoje pastraipoje nurodytam 
75 dienų laikotarpiui, ir ne vėliau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, atitinkama 
valstybė narė gali patvirtinti priemones, 
kaip buvo siūloma iš pradžių, arba su 
pakeitimais, padarytais siekiant atsižvelgti į 
Komisijos pateiktas pastabas. Apie tas 
priemones nedelsiant pranešama Komisijai, 
kitoms valstybėms narėms ir pranešėjui / 
pareiškėjui.

Visą sutikimo / leidimo galiojimo 
laikotarpį, nuo sutikimo / leidimo 
įsigaliojimo dienos, atitinkama valstybė 
narė gali patvirtinti priemones, kaip buvo 
siūloma iš pradžių, arba su pakeitimais, 
padarytais siekiant atsižvelgti į Komisijos 
pateiktas pastabas. Apie tas priemones 
nedelsiant pranešama Komisijai, kitoms 
valstybėms narėms ir pranešėjui / 
pareiškėjui.

Or. fr

Pakeitimas 262
Julie Girling

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Valstybės narės viešai paskelbia apie 
tokias priemones visiems atitinkamiems 
ūkio subjektams, įskaitant augintojus, ne 
vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki 
auginimo sezono pradžios. Jei atitinkamo 
GMO leidimas buvo išduotas likus mažiau 
kaip šešiems mėnesiams iki auginimo 
sezono pradžios, valstybės narės viešai 
paskelbia apie tas priemones, kai jos 
patvirtinamos.

Or. en
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Pakeitimas 263
Renate Sommer

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Kai, išdavus leidimą GMO pagal šią 
direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, bet ne anksčiau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, valstybė narė 
mano, kad dėl naujų objektyvių 
aplinkybių pateisinamas sutikimo / 
leidimo geografinės taikymo srities 
patikslinimas, ji gali taikyti procedūrą 
pagal 1–4 dalis mutatis mutandis, su 
sąlyga, kad tokios priemonės nedaro 
poveikio GMO, kuriems išduotas leidimas, 
sėklų ir augalų dauginamosios medžiagos, 
kurios buvo teisėtai pasodintos prieš 
patvirtinant tas priemones, auginimui.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 264
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Kai, išdavus leidimą GMO pagal šią 
direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, bet ne anksčiau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, valstybė narė 
mano, kad dėl naujų objektyvių 

Išbraukta.
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aplinkybių pateisinamas sutikimo / 
leidimo geografinės taikymo srities 
patikslinimas, ji gali taikyti procedūrą 
pagal 1–4 dalis mutatis mutandis, su 
sąlyga, kad tokios priemonės nedaro 
poveikio GMO, kuriems išduotas leidimas, 
sėklų ir augalų dauginamosios medžiagos, 
kurios buvo teisėtai pasodintos prieš 
patvirtinant tas priemones, auginimui.

Or. en

Pakeitimas 265
Paul Brannen

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Kai, išdavus leidimą GMO pagal šią 
direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, bet ne anksčiau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, valstybė narė 
mano, kad dėl naujų objektyvių aplinkybių 
pateisinamas sutikimo / leidimo 
geografinės taikymo srities patikslinimas, ji 
gali taikyti procedūrą pagal 1–4 dalis 
mutatis mutandis, su sąlyga, kad tokios 
priemonės nedaro poveikio GMO, kuriems 
išduotas leidimas, sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos, kurios buvo 
teisėtai pasodintos prieš patvirtinant tas 
priemones, auginimui.

5. Kai, išdavus leidimą GMO pagal šią 
direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, bet ne anksčiau kaip 
praėjus penkeriems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, valstybė narė 
mano, kad dėl naujų objektyvių aplinkybių 
pateisinamas sutikimo / leidimo 
geografinės taikymo srities patikslinimas, ji 
gali taikyti procedūrą pagal 1–4 dalis 
mutatis mutandis, su sąlyga, kad tokios 
priemonės nedaro poveikio GMO, kuriems 
išduotas leidimas, sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos, kurios buvo 
teisėtai pasodintos prieš patvirtinant tas 
priemones, auginimui.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkams turėtų būti leidžiama auginti bent du auginimo sezonus prieš pritaikant naują 
atsisakymą arba draudimą – taip būtų užtikrintas ūkininkų veiksmų tikrumas dėl galimo ilgai 
trunkančio nacionalinio sėklų sąrašo sudarymo.
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Pakeitimas 266
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Kai, išdavus leidimą GMO pagal šią 
direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, bet ne anksčiau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, valstybė narė 
mano, kad dėl naujų objektyvių aplinkybių 
pateisinamas sutikimo / leidimo 
geografinės taikymo srities patikslinimas, ji 
gali taikyti procedūrą pagal 1–4 dalis 
mutatis mutandis, su sąlyga, kad tokios 
priemonės nedaro poveikio GMO, kuriems 
išduotas leidimas, sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos, kurios buvo 
teisėtai pasodintos prieš patvirtinant tas 
priemones, auginimui.

5. Kai, išdavus leidimą GMO pagal šią 
direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, bet ne anksčiau kaip 
praėjus penkeriems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, valstybė narė 
mano, kad dėl naujų objektyvių aplinkybių 
pateisinamas sutikimo / leidimo 
geografinės taikymo srities patikslinimas, ji 
gali taikyti procedūrą pagal 1–4 dalis 
mutatis mutandis, su sąlyga, kad tokios 
priemonės nedaro poveikio GMO, kuriems 
išduotas leidimas, sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos, kurios buvo 
teisėtai pasodintos prieš patvirtinant tas 
priemones, auginimui.

Or. en

Pakeitimas 267
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Kai, išdavus leidimą GMO pagal šią 
direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, bet ne anksčiau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, valstybė narė 
mano, kad dėl naujų objektyvių aplinkybių 

5. Kai, išdavus leidimą GMO pagal šią 
direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, valstybė narė mano, kad 
dėl naujų objektyvių aplinkybių 
pateisinamas sutikimo / leidimo 
geografinės taikymo srities patikslinimas, ji 
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pateisinamas sutikimo / leidimo 
geografinės taikymo srities patikslinimas, ji 
gali taikyti procedūrą pagal 1–4 dalis 
mutatis mutandis, su sąlyga, kad tokios 
priemonės nedaro poveikio GMO, 
kuriems išduotas leidimas, sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos, kurios buvo 
teisėtai pasodintos prieš patvirtinant tas 
priemones, auginimui.

gali visuomet imtis priemonių apriboti ar 
uždrausti to GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje. Tokiu atveju ji 
privalo užtikrinti, kad tokias kultūras 
teisėtai auginę ūkininkai turėtų 
pakankamai laiko jų auginimo sezonui 
užbaigti.

Or. fr

Pakeitimas 268
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Kai, išdavus leidimą GMO pagal šią 
direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, bet ne anksčiau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, valstybė narė 
mano, kad dėl naujų objektyvių aplinkybių 
pateisinamas sutikimo / leidimo 
geografinės taikymo srities patikslinimas, 
ji gali taikyti procedūrą pagal 1–4 dalis 
mutatis mutandis, su sąlyga, kad tokios 
priemonės nedaro poveikio GMO, kuriems 
išduotas leidimas, sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos, kurios buvo 
teisėtai pasodintos prieš patvirtinant tas 
priemones, auginimui.

5. Kai, išdavus leidimą GMO pagal šią 
direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, bet ne anksčiau kaip 
praėjus dvejiems metams nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo dienos, valstybė narė 
mano, kad yra tinkama neleisti auginti 
atitinkamo GMO visoje jos teritorijoje 
arba jos dalyje, taikoma procedūra pagal 
1–4 dalis mutatis mutandis. Kai valstybė 
narė per dvejus metus nuo sutikimo / 
leidimo suteikimo priima ribojamąsias 
priemones arba jei jos daro poveikį GMO, 
kuriems išduotas leidimas, sėklų ir augalų 
dauginamosios medžiagos, kurios buvo 
teisėtai pasodintos prieš patvirtinant tas 
priemones, auginimui, atitinkama valstybė 
narė skiria nukentėjusiems ūkininkams 
kompensaciją, atitinkančią jų tikrai 
patirtą ekonominę žalą.

Or. en
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Pakeitimas 269
Annie Schreijer-Pierik

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 5 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5a. Valstybė narė, ketinanti patvirtinti 
priemones pagal 3 dalį: 

a) užtikrina, kad tokias kultūras teisėtai 
auginantys ūkininkai turėtų pakankamai 
laiko auginimo sezonui užbaigti; taip pat

b) atlieka nepriklausomą sąnaudų ir 
naudos analizę, kurioje atsižvelgiama į 
alternatyvas.

Sąnaudų ir naudos analizės išlaidos ir jai 
atlikti reikalingos pastangos padalijamos 
tarp valstybės narės ir ūkininkų.

Or. en

Pagrindimas

Papildytas pranešėjos pateiktas pakeitimas, siekiant užtikrinti, kad išlaidos būtų tolygiai 
paskirstytos valstybei narei ir susijusiems ūkininkams.

Pakeitimas 270
Gilles Pargneaux

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 5 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5a. Valstybė narė, kuri ketina imtis 
priemonių pagal 3 dalį, užtikrina, kad 
tokias kultūras teisėtai auginę ūkininkai 
turėtų pakankamai laiko jų auginimo 
sezonui užbaigti.
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Or. fr

Pagrindimas

Dar kartą pateikiamas per pirmąjį svarstymą priimtas 17 pakeitimas. Juo nustatomas naujas 
kriterijus, kurio valstybės narės privalo paisyti, jei GMO jau yra pateikti rinkai.

Pakeitimas 271
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 5 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5a. Valstybė narė, ketinanti patvirtinti 
priemones pagal 3 dalį, užtikrina, kad 
tokias kultūras teisėtai auginantys 
ūkininkai turėtų pakankamai laiko 
auginimo sezonui užbaigti.

Or. en

Pakeitimas 272
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Kai valstybė narė pageidauja, kad visa 
jos teritorija ar jos dalis būtų vėl įtraukta į 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo 
sritį, iš kurios ji anksčiau buvo išimta 
pagal 2 dalį, tuo tikslu ji gali pateikti 
prašymą kompetentingai institucijai, kuri 
išdavė rašytinį sutikimą pagal šią 
direktyvą, arba Komisijai, jeigu leidimas 
GMO buvo išduotas pagal Reglamentą 

Išbraukta.
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(EB) Nr. 1829/2003. Kompetentinga 
institucija, kuri išdavė rašytinį sutikimą, 
arba atitinkamais atvejais Komisija, 
atitinkamai iš dalies pakeičia sutikimo 
arba sprendimo dėl leidimo išdavimo 
geografinę taikymo sritį.

Or. en

Pakeitimas 273
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Kai valstybė narė pageidauja, kad visa 
jos teritorija ar jos dalis būtų vėl įtraukta į 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo 
sritį, iš kurios ji anksčiau buvo išimta 
pagal 2 dalį, tuo tikslu ji gali pateikti 
prašymą kompetentingai institucijai, kuri 
išdavė rašytinį sutikimą pagal šią 
direktyvą, arba Komisijai, jeigu leidimas 
GMO buvo išduotas pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1829/2003. Kompetentinga 
institucija, kuri išdavė rašytinį sutikimą, 
arba atitinkamais atvejais Komisija, 
atitinkamai iš dalies pakeičia sutikimo 
arba sprendimo dėl leidimo išdavimo 
geografinę taikymo sritį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 1 etapo išbraukimu. Nuostatos, kuriomis valstybei narei leidžiama savo 
teritorijoje atšaukti GMO auginimą ribojančias arba draudžiančias priemones aprašomos 8 
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dalyje.

Pakeitimas 274
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Kai valstybė narė pageidauja, kad visa 
jos teritorija ar jos dalis būtų vėl įtraukta į 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį, 
iš kurios ji anksčiau buvo išimta pagal 2 
dalį, tuo tikslu ji gali pateikti prašymą 
kompetentingai institucijai, kuri išdavė 
rašytinį sutikimą pagal šią direktyvą, arba 
Komisijai, jeigu leidimas GMO buvo 
išduotas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003. Kompetentinga institucija, 
kuri išdavė rašytinį sutikimą, arba 
atitinkamais atvejais Komisija, atitinkamai 
iš dalies pakeičia sutikimo arba sprendimo 
dėl leidimo išdavimo geografinę taikymo 
sritį.

6. Kai valstybė narė pageidauja, kad visa 
jos teritorija ar jos dalis būtų vėl įtraukta į 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį, 
iš kurios ji anksčiau buvo išimta pagal 2 
dalį, tuo tikslu ji gali pateikti prašymą 
kompetentingai institucijai, kuri išdavė 
rašytinį sutikimą pagal šią direktyvą, arba 
Komisijai, jeigu leidimas GMO buvo 
išduotas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003. Kompetentinga institucija, 
kuri išdavė rašytinį sutikimą, arba 
atitinkamais atvejais Komisija, atitinkamai 
iš dalies pakeičia sutikimo arba sprendimo 
dėl leidimo išdavimo geografinę taikymo 
sritį. Tačiau valstybė narė privalo pagrįsti 
pakartotinį srities įtraukimą ir pasitarti su 
tos srities vietos valdžios institucijomis 
arba tiesiogiai su gyventojais.

Or. fr

Pagrindimas

Kaip nors keičiant sprendimą siekiant leisti auginti GMO reikia vadovautis atsargumo 
principu, o pagal jį toks sprendimas negali pabloginti esamos padėties. Atitinkamos 
geografinės srities piliečiai turi turėti galimybę pareikšti savo nuomonę ir sužinoti jos 
pakartotinio įtraukimo priežastis.

Pakeitimas 275
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
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Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 7 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

7. Siekiant patikslinti GMO išduoto 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį 
pagal 5 ir 6 dalis, ir su sąlyga, kad pagal 5 
dalį sutikimo / leidimo turėtojas aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
su valstybės narės prašymu:

Išbraukta.

a) GMO, kuriam išduotas leidimas pagal 
šią direktyvą, atveju kompetentinga 
institucija, kuri išdavė rašytinį sutikimą, 
atitinkamai iš dalies pakeičia sutikimo 
geografinę taikymo sritį ir informuoja 
Komisiją, valstybes nares ir leidimo 
turėtoją, kai tik ši procedūra užbaigiama;

b) GMO, kuriam išduotas leidimas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, atveju 
Komisija atitinkamai iš dalies pakeičia 
sprendimą dėl leidimo išdavimo 
netaikydama to reglamento 35 straipsnio 
2 dalyje nustatytos procedūros. Komisija 
atitinkamai informuoja valstybes nares ir 
leidimo turėtoją.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 1 etapo išbraukimu. Nuostatos, kuriomis valstybei narei leidžiama savo 
teritorijoje atšaukti GMO auginimą ribojančias arba draudžiančias priemones aprašomos 8 
dalyje.

Pakeitimas 276
Nicola Caputo
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Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 7 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

7. Siekiant patikslinti GMO išduoto 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį 
pagal 5 ir 6 dalis, ir su sąlyga, kad pagal 5 
dalį sutikimo / leidimo turėtojas aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
su valstybės narės prašymu:

Išbraukta.

a) GMO, kuriam išduotas leidimas pagal 
šią direktyvą, atveju kompetentinga 
institucija, kuri išdavė rašytinį sutikimą, 
atitinkamai iš dalies pakeičia sutikimo 
geografinę taikymo sritį ir informuoja 
Komisiją, valstybes nares ir leidimo 
turėtoją, kai tik ši procedūra užbaigiama;

b) GMO, kuriam išduotas leidimas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, atveju 
Komisija atitinkamai iš dalies pakeičia 
sprendimą dėl leidimo išdavimo 
netaikydama to reglamento 35 straipsnio 
2 dalyje nustatytos procedūros. Komisija 
atitinkamai informuoja valstybes nares ir 
leidimo turėtoją.

Or. en

Pakeitimas 277
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

7. Siekiant patikslinti GMO išduoto 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį 
pagal 5 ir 6 dalis, ir su sąlyga, kad pagal 5 
dalį sutikimo / leidimo turėtojas aiškiai 

7. Siekiant patikslinti GMO išduoto 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį 
pagal 6 dalį:
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patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
su valstybės narės prašymu:

Or. fr

Pakeitimas 278
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

7. Siekiant patikslinti GMO išduoto 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį 
pagal 5 ir 6 dalis, ir su sąlyga, kad pagal 5 
dalį sutikimo / leidimo turėtojas aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
su valstybės narės prašymu:

7. Siekiant patikslinti GMO išduoto 
sutikimo / leidimo geografinę taikymo sritį 
pagal 5 ir 6 dalis, ir su sąlyga, kad pagal 5 
dalį Komisija arba leidimą suteikianti 
institucija aiškiai patvirtindamos arba 
nutylėdamos sutinka su pranešėjo / 
pareiškėjo prašymu:

Or. en

Pakeitimas 279
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) GMO, kuriam išduotas leidimas pagal 
šią direktyvą, atveju kompetentinga 
institucija, kuri išdavė rašytinį sutikimą, 
atitinkamai iš dalies pakeičia sutikimo 
geografinę taikymo sritį ir informuoja 
Komisiją, valstybes nares ir leidimo 
turėtoją, kai tik ši procedūra užbaigiama;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 280
Nicola Caputo

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) GMO, kuriam išduotas leidimas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, atveju 
Komisija atitinkamai iš dalies pakeičia 
sprendimą dėl leidimo išdavimo 
netaikydama to reglamento 35 straipsnio 
2 dalyje nustatytos procedūros. Komisija 
atitinkamai informuoja valstybes nares ir 
leidimo turėtoją.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 281
Julie Girling

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 10 dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

10. Pagal šį straipsnį priimtos priemonės 
neturėtų trukdyti vykdyti biotechnologijų 
srities mokslinių tyrimų, jei vykdant 
tokius tyrimus laikomasi visų saugos 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 282
Gilles Pargneaux
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Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b straipsnio 10 dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

10. Kaimyninės valstybės narės 
bendradarbiauja siekdamos deramai 
dalytis informacija, kad užtikrintų 
veiksmingą sambūvio priemonių taikymą 
pasienio teritorijose ir išvengtų GMO 
tarpvalstybinės sklaidos iš valstybės narės, 
kurioje juos auginti leidžiama, į valstybę 
narę, kur tai draudžiama.

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlyme iš dalies pakeisti Direktyvą 2001/18/EB daugiau dėmesio turėtų būti skiriama 
sambūvio pasienyje problemai, į kurią kol kas atsižvelgiama nepakankamai.

Pakeitimas 283
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

„26ba straipsnis

Atsakomybės reikalavimai ir finansinės 
garantijos

Valstybės narės, kuriose tam tikras GMO 
gali būti auginamas remiantis pagal 26c 
straipsnį išduotu sutikimu / leidimu, 
nustato bendrą privalomą finansinės 
atsakomybės ir finansinių garantijų 
sistemą, kuri taikoma visiems ūkio 
subjektams ir kuria užtikrinama, kad 
teršėjas sumokėtų už galimas netyčines 
pasekmes ar žalą dėl tyčinio GMO 
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išleidimo arba pateikimo rinkai.“

Or. fr

Pakeitimas 284
Gilles Pargneaux

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

„26ba straipsnis

Atsakomybės reikalavimai ir finansinės 
garantijos

Valstybės narės, kuriose tam tikras GMO 
gali būti auginamas remiantis pagal šią 
direktyvą išduotu sutikimu / leidimu ir, 
esant reikalui, pagal 19 straipsnį priimtu 
sprendimu, taip pat pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1829/2003 7 ir 19 straipsnius 
priimtu sprendimu išduoti sutikimą / 
leidimą, nustato bendrą privalomą 
finansinės atsakomybės ir finansinių 
garantijų sistemą, kuri taikoma visiems
ūkio subjektams ir kuria užtikrinama, kad 
teršėjas sumokėtų už galimas netyčines 
pasekmes ar žalą dėl tyčinio GMO 
išleidimo arba pateikimo rinkai.“

Or. fr

Pagrindimas

Kartojama per pirmąjį svarstymą priimtame 24 pakeitime išreikšta mintis. Nustatoma nauja 
sąlyga, kad GMO norinčios auginti valstybės narės privalo paisyti jau esantiems rinkoje 
GMO galiojančių nuostatų.

Pakeitimas 285
Marijana Petir
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Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b a straipsnis (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

26ba straipsnis

Atsakomybės reikalavimai ir finansinės 
garantijos

1. Valstybės narės nustato bendrą 
privalomą finansinės atsakomybės ir 
finansinių garantijų sistemą, kuri taikoma 
visiems sutikimo / leidimo turėtojams ir 
ūkio subjektams ir kuria užtikrinama, kad 
teršėjas sumokėtų už netyčines pasekmes 
ar žalą, kuri gali įvykti dėl tyčinio GMO 
išleidimo arba pateikimo rinkai.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/35/EB 
dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), 
pagal kurią vertinant atsakomybę už žalą aplinkai svarstomas tik ūkio subjektų ir valstybės 
narės santykis, negalima sutikimo (leidimo) turėtojo atleisti nuo atsakomybės už žalą 
aplinkai.

Pakeitimas 286
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

„26ba straipsnis

Atsakomybės reikalavimai ir finansinės 
garantijos
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Valstybės narės nustato bendrą privalomą 
finansinės atsakomybės ir finansinių 
garantijų sistemą, kuri taikoma visiems 
ūkio subjektams siekiant užtikrinti, kad 
teršėjas prisiimtų finansinę ir 
baudžiamąją atsakomybę už galimas 
tyčinio GMO išleidimo arba pateikimo 
rinkai netyčines pasekmes ar žalą.“

Or. fr

Pakeitimas 287
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

26ba straipsnis

Atsakomybės reikalavimai ir finansinės 
garantijos 

Valstybės narės nustato bendrą privalomą 
finansinės atsakomybės ir finansinių 
garantijų sistemą, kuri taikoma visiems 
ūkio subjektams ir kuria siekiama 
užtikrinti, kad teršėjas sumokėtų už 
galimus tyčinio GMO išleidimo arba 
pateikimo rinkai padarinius ar žalą, 
įskaitant netyčinę.

Or. it

Pagrindimas

Perkeliamas Europos Parlamento pirmuoju svarstymu patvirtintas 24 pakeitimas.

Pakeitimas 288
Benedek Jávor, Biljana Borzan, Eleonora Evi
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Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

26ba straipsnis

Atsakomybės reikalavimai ir finansinės 
garantijos

Valstybės narės savo nacionaliniuose 
GMO teisės aktuose nustato bendrą 
privalomą finansinės atsakomybės ir 
finansinių garantijų sistemą, kuri taikoma 
visiems ūkio subjektams ir kuria 
užtikrinama, kad teršėjas sumokėtų už 
netyčines pasekmes ar žalą, kuri gali 
įvykti dėl tyčinio GMO išleidimo arba 
pateikimo rinkai. Komisija nustato 
privalomą ES lygmens finansinių 
garantijų fondą, sudarytą iš visų GMO 
gaminius į Europos rinką teikiančių 
bendrovių įnašų, kad padengtų 
papildomas nenumatytas išlaidas 
tarpvalstybinio išplitimo atveju.

Or. en

Pagrindimas

Based on amendment 29 of the draft recommendation. The Commission's 2009 report on the 
coexistence of GM crops with conventional and organic farming showed that the majority of 
MSs did not implement specific liability rules in their national GMO laws. A mandatory 
financial liability system could ensure that polluter pays. However, a polluter often cannot be 
identified. As for cross-border contaminations, cost should not be born by affected MSs. 
There is a need for a mandatory EU-level financial guarantee fund from the contribution of 
companies introducing GMO products to the EU market on the basis of general liability. This 
means an extension of the polluter pays principle. Recent developments show that there is a 
need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU. The 
European Food Safety Authority recently declared oilseed rape MON88302 to be safe to the 
environment in its scientific opinion published in June 2014, even though there is a risk of an 
uncontrolled spread during transportation of the material. Since the EFSA released its 
opinion, experts warned the EU Institutions and the Member States of the fact that these 
plants may cause cross border economic or environmental damage, and it may be too late for 
counter-measures if it becomes impossible to withdraw them from the environment.
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Pakeitimas 289
Gilles Pargneaux

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 b b straipsnis (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

„26bb straipsnis

Ženklinimas „be GMO“

Komisija siūlo suderintas sąlygas, pagal 
kurias veiklos vykdytojai gali taikyti 
nuorodas apie GMO nebuvimą 
produktuose.“

Or. fr

Pagrindimas

2010 m. liepos 13 d. gairėse, susijusiose su bendru kultūrų egzistavimu minima, kad valstybės 
narės gali imtis priemonių, siekdamos išvengti ekonominio poveikio, susijusio su GMO 
buvimu žemiau 0,9 proc. Bendrijos nustatytos ženklinimo ribos. Siekiant išvengti 
konkurencijos iškraipymų, Bendrijos lygmeniu turi būti suderintos sąlygos, pagal kurias 
veiklos vykdytojai gali taikyti nuorodas apie GMO nebuvimą produktuose.

Pakeitimas 290
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 c straipsnis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

26c straipsnis Išbraukta.

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Nuo … * iki … ** valstybė narė gali 
per Komisiją prašyti pranešėjo / 
pareiškėjo patikslinti pagal šią direktyvą 
arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 
anksčiau nei … * pateikto pranešimo / 
paraiškos arba suteikto leidimo 
geografinę taikymo sritį. Komisija 
nedelsdama perduoda valstybės narės 
prašymą pranešėjui / pareiškėjui ir kitoms 
valstybėms narėms.

2. Kai paraiška dar neišnagrinėta ir 
pranešėjas / pareiškėjas aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
su tokiu prašymu per 30 dienų nuo 
pranešimo apie tą prašymą dienos, 
pranešimo / paraiškos geografinė taikymo 
sritis atitinkamai patikslinama. Pagal šią 
direktyvą išduotas rašytinis sutikimas ir, 
kai taikytina, pagal 19 straipsnį priimtas 
sprendimas, taip pat sprendimas dėl 
leidimo išdavimo, priimtas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 
19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria 
aiškiai patvirtindamas arba nutylėdamas 
sutinka pranešėjas / pareiškėjas.

3. Kai leidimas jau suteiktas ir leidimo 
turėtojas aiškiai patvirtindamas arba 
nutylėdamas sutinka su prašymu per 
30 dienų nuo pranešimo apie šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytą prašymą 
dienos, leidimas išduodamas toks, su 
kokiu sutinka leidimo turėtojas. Rašytinio 
sutikimo pagal šią direktyvą atveju 
kompetentinga institucija atitinkamai iš 
dalies pakeičia sutikimo geografinę 
taikymo sritį, kaip su tuo aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
leidimo turėtojas, ir informuoja Komisiją, 
valstybes nares bei leidimo turėtoją kai tik 
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ši procedūra užbaigiama. Leidimo pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atveju 
Komisija atitinkamai iš dalies pakeičia 
sprendimą išduoti leidimą netaikydama to 
reglamento 35 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos procedūros. Komisija 
atitinkamai informuoja valstybes nares ir 
leidimo turėtoją.

4. Jeigu pranešėjas / pareiškėjas arba 
atitinkamais atvejais leidimo turėtojas 
prieštarauja tokiam prašymui, mutatis 
mutandis taikomos 26b straipsnio 3–9
dalys.

5. Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 
GMO, kuriems išduotas leidimas, sėklų ir 
augalų dauginamosios medžiagos, kurios 
buvo teisėtai pasodintos, prieš apribojant 
arba uždraudžiant GMO auginimą 
valstybėje narėje, auginimui.

6. Pagal šį straipsnį patvirtintomis 
priemonėmis nedaromas poveikis GMO, 
kuriuos buvo leista pateikti rinkai kaip 
atskirus produktus ar esančius kituose 
produktuose, laisvai apyvartai.

__________________

*OL: prašom įrašyti dokumente st 
10972/14 esančios direktyvos įsigaliojimo 
dieną.

**OL: prašom įrašyti dokumente st 
10972/14 esančios direktyvos įsigaliojimo 
+ 6 mėnesiai dieną.“.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 1 etapo išbraukimu.

Pakeitimas 291
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
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Direktyva 2001/18/EB
26 c straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Nuo …* iki …** valstybė narė gali per 
Komisiją prašyti pranešėjo / pareiškėjo
patikslinti pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 anksčiau 
nei …* pateikto pranešimo / paraiškos arba 
suteikto leidimo geografinę taikymo sritį. 
Komisija nedelsdama perduoda valstybės 
narės prašymą pranešėjui / pareiškėjui ir 
kitoms valstybėms narėms.

1. Nuo …* iki …** valstybė narė gali 
nuspręsti, kad pranešėjas / pareiškėjas 
privalo patikslinti pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 anksčiau 
nei …* pateikto pranešimo / paraiškos arba 
suteikto leidimo geografinę taikymo sritį. 
Komisija nedelsdama perduoda valstybės 
narės sprendimą pranešėjui / pareiškėjui ir 
kitoms valstybėms narėms.

__________________ __________________

*OL: prašom įrašyti dokumente st 
10972/14 nurodytos direktyvos 
įsigaliojimo dieną.

*OL: prašom įrašyti dokumente st 
10972/14 nurodytos direktyvos 
įsigaliojimo dieną.

**OL: prašom įrašyti dokumente st 
10972/14 nurodytos direktyvos 
įsigaliojimo + 6 mėnesiai dieną.“.

**OL: prašom įrašyti dokumente st 
10972/14 nurodytos direktyvos 
įsigaliojimo + 6 mėnesiai dieną.“.

Or. fr

Pakeitimas 292
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 c straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Nuo … * iki … ** valstybė narė gali per 
Komisiją prašyti pranešėjo / pareiškėjo
patikslinti pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 anksčiau 
nei … * pateikto pranešimo / paraiškos arba 
suteikto leidimo geografinę taikymo sritį. 
Komisija nedelsdama perduoda valstybės 
narės prašymą pranešėjui / pareiškėjui ir 
kitoms valstybėms narėms.

1. Nuo … * iki … ** pranešėjas / 
pareiškėjas gali Komisijos arba leidimą 
suteikiančios institucijos prašyti patikslinti 
pagal šią direktyvą arba Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 anksčiau nei … * pateikto 
pranešimo / paraiškos arba suteikto leidimo 
geografinę taikymo sritį. Komisija 
nedelsdama perduoda pranešėjo / 
pareiškėjo prašymą atitinkamai valstybei 
narei ir kitoms valstybėms narėms.
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__________________ __________________

*OL: prašom įrašyti dokumente st 
10972/14 esančios direktyvos įsigaliojimo 
dieną.

*OL: prašom įrašyti dokumente st 
10972/14 esančios direktyvos įsigaliojimo 
dieną.

**OL: prašom įrašyti dokumente st 
10972/14 esančios direktyvos įsigaliojimo 
+ 6 mėnesiai dieną.“.

**OL: prašom įrašyti dokumente st 
10972/14 esančios direktyvos įsigaliojimo 
+ 6 mėnesiai dieną.“.

Or. en

Pakeitimas 293
Renate Sommer

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 c straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kai paraiška dar neišnagrinėta ir 
pranešėjas / pareiškėjas aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
su tokiu prašymu per 30 dienų nuo 
pranešimo apie tą prašymą dienos, 
pranešimo / paraiškos geografinė taikymo 
sritis atitinkamai patikslinama. Pagal šią 
direktyvą išduotas rašytinis sutikimas ir, 
kai taikytina, pagal 19 straipsnį priimtas 
sprendimas, taip pat sprendimas dėl 
leidimo išdavimo, priimtas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 
19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
pranešėjas / pareiškėjas.

2. Kai paraiška dar neišnagrinėta ir 
pranešėjas / pareiškėjas aiškiai 
patvirtindamas sutinka su tokiu prašymu 
per 30 dienų nuo pranešimo apie tą 
prašymą dienos, pranešimo / paraiškos 
geografinė taikymo sritis atitinkamai 
patikslinama. Pagal šią direktyvą išduotas 
rašytinis sutikimas ir, kai taikytina, pagal 
19 straipsnį priimtas sprendimas, taip pat 
sprendimas dėl leidimo išdavimo, priimtas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 
19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria aiškiai 
patvirtindamas sutiko pranešėjas / 
pareiškėjas.

Or. de

Pakeitimas 294
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio
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Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 c straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kai paraiška dar neišnagrinėta ir 
pranešėjas / pareiškėjas aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
su tokiu prašymu per 30 dienų nuo 
pranešimo apie tą prašymą dienos, 
pranešimo / paraiškos geografinė taikymo 
sritis atitinkamai patikslinama. Pagal šią 
direktyvą išduotas rašytinis sutikimas ir, 
kai taikytina, pagal 19 straipsnį priimtas 
sprendimas, taip pat sprendimas dėl 
leidimo išdavimo, priimtas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 
19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria 
aiškiai patvirtindamas arba nutylėdamas 
sutinka pranešėjas / pareiškėjas.

2 Kai paraiška dar būna neišnagrinėta ir
Komisija priima valstybės prašymą 
patikslinti geografinę taikymo sritį, kuris 
deramai persiunčiamas pranešėjui / 
pareiškėjui, patikslinimas įsigalioja 
anksčiau nei pagal šią direktyvą 
išduodamas rašytinis leidimas.

Or. it

Pakeitimas 295
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 c straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kai paraiška dar neišnagrinėta ir 
pranešėjas / pareiškėjas aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
su tokiu prašymu per 30 dienų nuo 
pranešimo apie tą prašymą dienos, 
pranešimo / paraiškos geografinė taikymo 
sritis atitinkamai patikslinama. Pagal šią 
direktyvą išduotas rašytinis sutikimas ir, 
kai taikytina, pagal 19 straipsnį priimtas 

2. Kai tokį sprendimą priima valstybė 
narė, pranešimo / paraiškos geografinė 
taikymo sritis atitinkamai patikslinama. 
Pagal šią direktyvą išduodamas rašytinis 
sutikimas ir, kai taikytina, pagal 19 
straipsnį priimamas sprendimas, taip pat 
sprendimas dėl leidimo išdavimo, 
priimamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 7 ir 19 straipsnius, susiję su 
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sprendimas, taip pat sprendimas dėl 
leidimo išdavimo, priimtas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 
19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria 
aiškiai patvirtindamas arba nutylėdamas 
sutinka pranešėjas / pareiškėjas.

pranešėjo ir (arba) pareiškėjo patikslinta 
pranešimo ir (arba) paraiškos taikymo 
sritimi.

Or. fr

Pakeitimas 296
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 c straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kai paraiška dar neišnagrinėta ir 
pranešėjas / pareiškėjas aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka 
su tokiu prašymu per 30 dienų nuo 
pranešimo apie tą prašymą dienos, 
pranešimo / paraiškos geografinė taikymo 
sritis atitinkamai patikslinama. Pagal šią 
direktyvą išduotas rašytinis sutikimas ir, 
kai taikytina, pagal 19 straipsnį priimtas 
sprendimas, taip pat sprendimas dėl 
leidimo išdavimo, priimtas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 
19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria aiškiai
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka
pranešėjas / pareiškėjas.

2. Kai paraiška dar neišnagrinėta ir 
Komisija arba leidimą suteikianti 
institucija neprieštarauja tokiam 
prašymui per 30 dienų nuo pranešimo apie 
tą prašymą dienos, pranešimo / paraiškos 
geografinė taikymo sritis atitinkamai 
patikslinama. Pagal šią direktyvą išduotas 
rašytinis sutikimas ir, kai taikytina, pagal 
19 straipsnį priimtas sprendimas, taip pat 
sprendimas dėl leidimo išdavimo, priimtas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 ir 
19 straipsnius, išduodamas remiantis 
patikslinta pranešimo / paraiškos 
geografine taikymo sritimi, su kuria aiškiai
patvirtindama arba nutylėdama sutinka
Komisija arba leidimą suteikianti 
institucija.

Or. en

Pakeitimas 297
Younous Omarjee
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Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 c straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Kai leidimas jau suteiktas ir leidimo 
turėtojas aiškiai patvirtindamas arba 
nutylėdamas sutinka su prašymu per 30 
dienų nuo pranešimo apie šio straipsnio 1 
dalyje nurodytą prašymą dienos, leidimas 
išduodamas toks, su kokiu sutinka leidimo 
turėtojas. Rašytinio sutikimo pagal šią 
direktyvą atveju kompetentinga institucija 
atitinkamai iš dalies pakeičia sutikimo 
geografinę taikymo sritį, kaip su tuo 
aiškiai patvirtindamas arba nutylėdamas 
sutinka leidimo turėtojas, ir informuoja 
Komisiją, valstybes nares bei leidimo 
turėtoją kai tik ši procedūra užbaigiama. 
Leidimo pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003 atveju Komisija 
atitinkamai iš dalies pakeičia sprendimą 
išduoti leidimą netaikydama to 
reglamento 35 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos procedūros. Komisija 
atitinkamai informuoja valstybes nares ir 
leidimo turėtoją.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 298
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 c straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Kai leidimas jau suteiktas ir leidimo 
turėtojas aiškiai patvirtindamas arba 
nutylėdamas sutinka su prašymu per 
30 dienų nuo pranešimo apie šio straipsnio 

3. Kai leidimas jau suteiktas ir Komisija 
arba leidimą suteikianti institucija aiškiai 
patvirtindama arba nutylėdama sutinka su 
prašymu per 30 dienų nuo pranešimo apie 
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1 dalyje nurodytą prašymą dienos, leidimas 
išduodamas toks, su kokiu sutinka leidimo 
turėtojas. Rašytinio sutikimo pagal šią 
direktyvą atveju kompetentinga institucija 
atitinkamai iš dalies pakeičia sutikimo 
geografinę taikymo sritį, kaip su tuo aiškiai 
patvirtindamas arba nutylėdamas sutinka
leidimo turėtojas, ir informuoja Komisiją, 
valstybes nares bei leidimo turėtoją kai tik 
ši procedūra užbaigiama. Leidimo pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atveju 
Komisija atitinkamai iš dalies pakeičia 
sprendimą išduoti leidimą netaikydama to 
reglamento 35 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos procedūros. Komisija 
atitinkamai informuoja valstybes nares ir 
leidimo turėtoją.

šio straipsnio 1 dalyje nurodytą prašymą 
dienos, leidimas išduodamas toks, su kokiu 
sutinka Komisija arba leidimą suteikianti 
institucija. Rašytinio sutikimo pagal šią 
direktyvą atveju kompetentinga institucija 
atitinkamai iš dalies pakeičia sutikimo 
geografinę taikymo sritį, kaip su tuo aiškiai 
patvirtindama arba nutylėdama sutinka
Komisija arba leidimą suteikianti 
institucija, ir informuoja Komisiją, 
valstybes nares bei leidimo turėtoją kai tik 
ši procedūra užbaigiama. Leidimo pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atveju 
Komisija atitinkamai iš dalies pakeičia 
sprendimą išduoti leidimą netaikydama to 
reglamento 35 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos procedūros. Komisija 
atitinkamai informuoja valstybes nares ir 
leidimo turėtoją

Or. en

Pakeitimas 299
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 c straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Jeigu pranešėjas / pareiškėjas arba 
atitinkamais atvejais leidimo turėtojas 
prieštarauja tokiam prašymui, mutatis 
mutandis taikomos 26b straipsnio 3–9 
dalys.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 300
Younous Omarjee
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Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 c straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Jeigu pranešėjas / pareiškėjas arba 
atitinkamais atvejais leidimo turėtojas 
prieštarauja tokiam prašymui, mutatis 
mutandis taikomos 26b straipsnio 3–9 
dalys.

4. Pranešėjas / pareiškėjas negali kokiu 
nors būdu prieštarauti valstybės narės 
sprendimui.

Or. fr

Pakeitimas 301
Renate Sommer

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2001/18/EB
26 c straipsnio 5 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad GMO, 
dėl kurių pirmiau buvo suteiktas leidimas, 
auginantys ūkininkai turėtų pakankamai 
laiko prisitaikyti ir negalėtų būti laikomi 
atsakingais atgaline tvarka. Todėl apie 
jau auginamų GMO leidimo atšaukimo 
priemones turi būti viešai paskelbiama ne 
vėliau kaip prieš 12 mėnesių prieš 
auginimo pradžią. Ūkininkams turi būti 
mokama kompensacija už jau įsigytas GM 
sėklas, kurių, uždraudus auginti šiuos 
GMO, nebebus galima sėti.

Or. de

Pakeitimas 302
Renate Sommer
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Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis – 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/18/EB
26 c a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1a) Įterpiamas šis straipsnis:

„26ca straipsnis

Sėkloms taikoma mažiausioji riba

Komisija nustato GMO priemaišų 
įprastose sėklose ženklinimui taikomas 
ribas, kurios turi būti kuo žemesnės, 
praktiškos, proporcingos ir tikslingos 
visiems ekonominiams subjektams.“

Or. en

Pakeitimas 303
Julie Girling

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalis – 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/18/EB
26 c a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1a) Įterpiamas šis straipsnis:

„26ca straipsnis

Sėkloms taikoma mažiausioji riba

Remdamasi 2008 m. gruodžio 4 d. 
patvirtintomis Aplinkos tarybos išvadomis 
Komisija įvertina poreikį nustatyti naujas 
mažiausiąsias ženklinimo ribas 
atsitiktinėms GMO priemaišoms įprastose 
sėklose. Komisija užtikrina, kad visos 
svarstomos mažiausios ribos būtų kuo 
žemesnės, praktiškos, proporcingos ir 
tikslingos visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams ir padėtų užtikrinti 
pasirinkimo laisvę ūkininkams ir 
vartotojams.
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Be to, Komisija įvertina poreikį suderinti 
negavusių leidimo GMO, kurių mažai 
pasitaiko sėklose, mėginių ėmimo ir 
tyrimo metodus, ir ypač identifikavimo 
minimalaus rezultato ribos nustatymą.“

Or. en

Pakeitimas 304
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
2 straipsnis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

Komisija ne vėliau kaip praėjus 4 metams 
po ...+ pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos 
naudojimo valstybėse narėse, įskaitant 
nuostatų, kuriomis valstybėms narėms 
suteikiama galimybė apriboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje, veiksmingumą 
ir sklandų vidaus rinkos veikimą. Kartu su 
ta ataskaita Komisija gali pateikti 
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, kurie, jos nuomone, yra 
tinkami. Be to, Komisija pateikia ataskaitą 
dėl pažangos siekiant suteikti norminį 
statusą sugriežtintoms 2010 m. Tarnybos 
gairėms dėl genetiškai modifikuotų 
augalų rizikos aplinkai vertinimo.

Komisija ne vėliau kaip praėjus 4 metams 
po ...+ pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos 
naudojimo valstybėse narėse, įskaitant 
nuostatų, kuriomis valstybėms narėms 
suteikiama galimybė apriboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje, veiksmingumą 
ir sklandų vidaus rinkos veikimą. Kartu su 
ta ataskaita Komisija gali pateikti 
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, kurie, jos nuomone, yra 
tinkami.

__________________ __________________
+ OL: prašom įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą.

+ OL: prašom įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo prašoma Komisijos pateikti įgyvendinimo reglamento dėl GMO rizikos 
aplinkai vertinimo projektą.
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Pakeitimas 305
Younous Omarjee

Tarybos pozicija
2 straipsnis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

Komisija ne vėliau kaip praėjus 4 metams 
po …+ pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos 
naudojimo valstybėse narėse, įskaitant 
nuostatų, kuriomis valstybėms narėms 
suteikiama galimybė apriboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje, veiksmingumą 
ir sklandų vidaus rinkos veikimą. Kartu su 
ta ataskaita Komisija gali pateikti 
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, kurie, jos nuomone, yra 
tinkami. Be to, Komisija pateikia ataskaitą 
dėl pažangos siekiant suteikti norminį 
statusą sugriežtintoms 2010 m. Tarnybos 
gairėms dėl genetiškai modifikuotų augalų 
rizikos aplinkai vertinimo.

Komisija ne vėliau kaip praėjus 4 metams 
po …+ pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos 
naudojimo valstybėse narėse, įskaitant 
nuostatų, kuriomis valstybėms narėms 
suteikiama galimybė apriboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje, veiksmingumą 
ir sklandų vidaus rinkos veikimą. Kartu su 
ta ataskaita Komisija gali pateikti 
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, kurie, jos nuomone, yra 
tinkami.

Be to, Komisija per kuo trumpesnį laiką
suteikia norminį statusą sugriežtintoms 
2010 m. Tarnybos gairėms dėl genetiškai 
modifikuotų augalų rizikos aplinkai 
vertinimo.

__________________ __________________

+ OL: prašom įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą.

+ OL: prašom įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą.

Or. fr

Pakeitimas 306
Gilles Pargneaux

Tarybos pozicija
2 straipsnis 
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Tarybos pozicija Pakeitimas

Ne vėliau nei praėjus vieniems metams 
nuo ...+ Komisija paskelbia pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, 
kuriuo siekiama suteikti norminį statusą 
sugriežtintoms 2010 m. Europos maisto 
saugos tarnybos gairėms dėl genetiškai 
modifikuotų augalų rizikos aplinkai 
vertinimo.

Komisija ne vėliau kaip praėjus 4 metams 
po …+ pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos 
naudojimo valstybėse narėse, įskaitant 
nuostatų, kuriomis valstybėms narėms 
suteikiama galimybė apriboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje, veiksmingumą 
ir sklandų vidaus rinkos veikimą. Kartu su 
ta ataskaita Komisija gali pateikti 
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, kurie, jos nuomone, yra 
tinkami. Be to, Komisija pateikia ataskaitą 
dėl pažangos siekiant suteikti norminį 
statusą sugriežtintoms 2010 m. Tarnybos 
gairėms dėl genetiškai modifikuotų augalų 
rizikos aplinkai vertinimo.

Komisija ne vėliau kaip praėjus 4 metams 
po ...+ taip pat pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios 
direktyvos naudojimo valstybėse narėse, 
įskaitant nuostatų, kuriomis valstybėms 
narėms suteikiama galimybė apriboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje, veiksmingumą 
ir sklandų vidaus rinkos veikimą. Kartu su 
ta ataskaita Komisija gali pateikti 
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, kurie, jos nuomone, yra 
tinkami. Be to, Komisija pateikia ataskaitą 
dėl pažangos siekiant suteikti norminį 
statusą sugriežtintoms 2010 m. Tarnybos 
gairėms dėl genetiškai modifikuotų augalų 
rizikos aplinkai vertinimo.

__________________ __________________
+ OL: prašom įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą.

+ OL: prašom įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sugriežtinti GMO vertinimo procedūras. Europos maisto saugos 
tarnyba atnaujino gaires ir 2010 m. lapkričio mėn. paskelbė persvarstytą dokumentą. Tačiau
komisija vis dar nepateikė pasiūlymo, kad suteiktų šioms nuostatoms norminį statusą. Dėl to 
šiuo pakeitimu siekiama nustatyti vienų metų terminą, per kurį Komisija turi paskelbti 
Direktyvos 2001/18/EB II priede pateikiamų gairių patikslinimą.

.
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Pakeitimas 307
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Tarybos pozicija
2 straipsnis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

Komisija ne vėliau kaip praėjus 4 metams 
po …+ pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos 
naudojimo valstybėse narėse, įskaitant 
nuostatų, kuriomis valstybėms narėms 
suteikiama galimybė apriboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje, veiksmingumą 
ir sklandų vidaus rinkos veikimą. Kartu su 
ta ataskaita Komisija gali pateikti 
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, kurie, jos nuomone, yra 
tinkami. Be to, Komisija pateikia ataskaitą 
dėl pažangos siekiant suteikti norminį 
statusą sugriežtintoms 2010 m. Tarnybos 
gairėms dėl genetiškai modifikuotų 
augalų rizikos aplinkai vertinimo.

Komisija ne vėliau kaip praėjus 4 metams 
po …+ pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos 
naudojimo valstybėse narėse, įskaitant 
nuostatų, kuriomis valstybėms narėms 
suteikiama galimybė apriboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje, veiksmingumą 
ir sklandų vidaus rinkos veikimą. Kartu su 
ta ataskaita Komisija gali pateikti
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, kurie, jos nuomone, yra 
tinkami. Per tą laikotarpį Komisija 
paprašo Europos maisto saugos tarnybos 
pakeisti savo taikomą vertinimo būdą. 
2010 m. paskelbtos gairės turi būti 
persvarstytos įtraukiant kombinuotųjų 
GMO arba sukauptų gyvūnų 
transformacijos įvykių tyrimą. Be to, 
tyrimai turi apimti ilgesnį laikotarpį ir 
didesnį gyvūnų skaičių.

__________________ __________________
+ OL: prašom įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą.

+ OL: prašom įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą.

Or. fr

Pagrindimas

Kelias modifikuotas ypatybes turinčios GMO kultūros (sukaupti transformacijos įvykiai arba 
kombinuotieji GMO) jau sudaro gerokai daugiau nei pusę GMO kultūrų (JAV – 71 proc. javų 
ir du trečdalius medvilnės), todėl būtina juos įvertinti ir pakeisti Europos maisto saugos 
tarnybos praktiką.

Pakeitimas 308
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête
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Tarybos pozicija
2 straipsnis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

Komisija ne vėliau kaip praėjus 4 metams 
po …+ pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos 
naudojimo valstybėse narėse, įskaitant 
nuostatų, kuriomis valstybėms narėms 
suteikiama galimybė apriboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje, veiksmingumą 
ir sklandų vidaus rinkos veikimą. Kartu su 
ta ataskaita Komisija gali pateikti 
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, kurie, jos nuomone, yra 
tinkami. Be to, Komisija pateikia ataskaitą 
dėl pažangos siekiant suteikti norminį 
statusą sugriežtintoms 2010 m. Tarnybos
gairėms dėl genetiškai modifikuotų 
augalų rizikos aplinkai vertinimo.

Komisija ne vėliau kaip praėjus 4 metams 
po ...+ pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos 
naudojimo valstybėse narėse, įskaitant 
nuostatų, kuriomis valstybėms narėms 
suteikiama galimybė apriboti arba 
uždrausti GMO auginimą visoje savo 
teritorijoje arba jos dalyje, veiksmingumą 
ir sklandų vidaus rinkos veikimą. Ne vėliau 
kaip praėjus vieniems metams po ...+ ,
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo 
Direktyvos 2001/18/EB II priedas 
pritaikomas atsižvelgiant į naująsias 
Europos maisto saugos tarnybos gaires
dėl GMO keliamos rizikos vertinimo.

__________________ __________________
+ OL: prašom įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą.

+ OL: prašom įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą.

Or. fr

Pakeitimas 309
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
2 a straipsnis (naujas)
H

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a straipsnis 

Komisija ne vėliau kaip ... + pateikia 
įgyvendinimo reglamento dėl GMO 
rizikos aplinkai vertinimo projektą. Šiame 
įgyvendinimo reglamente, inter alia, 
užtikrinama, kad vertinant riziką aplinkai 
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būtų deramai atsižvelgta į:

– ilgalaikį genetiškai modifikuotų kultūrų 
tiesioginį ir netiesioginį poveikį aplinkai;

– galimą poveikį netiksliniams 
organizmams;

– skirtingus priimančiųjų aplinkų ir 
geografinių sričių, kuriose gali būti 
auginamos genetiškai modifikuotos 
kultūros, ypatumus;

– kenkėjų ir piktžolių atsparumą 
pesticidams;

– galimas pasekmes aplinkai, 
atsirandančias dėl to, kad dėl herbicidams 
atsparių genetiškai modifikuotų kultūrų 
pasikeis herbicidų naudojimas.

Taip pat reglamente užtikrinama, kad 
vertinant riziką aplinkai būtų deramai 
atsižvelgta į mokslines abejones ir 
skirtingą mokslinių duomenų aiškinimą.

__________________

 OL: prašom įrašyti po šešių mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo būsiančią 
dieną.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad atsisakymo galimybė valstybėms narėms būtų susieta su patobulintu 
suderintu rizikos vertinimu. 2010 m. jau buvo pristatytas EFSA gairių dokumentas apie GMO 
rizikos aplinkai vertinimą ir nuomonė, kad reikia pradėti vertinti galimą GM augalų poveikį 
netiksliniams organizmams. Komunikacijos ir informacijos departamentas įsipareigojo 
pateikti įgyvendinimo reglamentą, kuris taptų pagrindu pareiškėjams teikiant paraiškas dėl 
GM leidimo ir rizikos vertintojams. Tačiau nuo tada nieko nepadaryta.

Pakeitimas 310
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
2 b straipsnis (naujas)
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Tarybos pozicija Pakeitimas

2b straipsnis 

Ne vėliau kaip ...+ Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
apie Direktyvos 2001/18/EB 26a 
straipsnio įgyvendinimą. Ataskaitoje 
įtraukiamos specialios rekomendacijos 
valstybėms narėms ir prie jos gali būti 
pridedami Komisijos manymu derami 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų.

__________________
+ OL: prašom įrašyti po trejų metų nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo būsiančią 
dieną.

Or. en

Pakeitimas 311
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
2 c straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2c straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės užtikrina, kad įstatymai 
ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai 
įgyvendinti, įsigaliotų ne vėliau kaip …. 
Apie tai jos nedelsdamos praneša 
Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias 
priemones, pateikia jose nuorodą į šią 
direktyvą arba tokia nuoroda pateikiama
jas oficialiai skelbiant. Nuorodos 
pateikimo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos taikymo srityje priimtų 
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nacionalinės teisės pagrindinių nuostatų 
tekstus.

__________________

 OL: prašom įrašyti datą: 12 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šioje direktyvoje nustatyti privalomi reikalavimai, pvz., dėl sambūvio ir 
atsakomybės, reikalinga perkėlimo į nacionalinę teisę sąlyga.

Pakeitimas 312
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Tarybos pozicija
2 d straipsnis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003
7 straipsnio 3 dalis, 19 straipsnio 3 dalis, 35 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2d straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 iš dalies 
keičiamas taip:

1) 7 straipsnio 3 dalyje ir 19 straipsnio 3 
dalyje nuoroda į 35 straipsnio 2 dalį 
pakeičiama nuoroda į 35 straipsnio 3 dalį.

2) 35 straipsnio 3 dalis papildoma šiais 
žodžiais: 

„Tačiau, nukrypstant nuo 5a straipsnio 3 
ir 4 dalių, priemonės projektas, kuriuo 
suteikiamas leidimas GMO, nepriimamas, 
jeigu Taryba nepareiškia teigiamos 
nuomonės“

Or. en
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Pagrindimas

J. C. Juncker labai aiškiai pasakė, kad siekia skubos tvarka demokratizuoti sprendimų 
priėmimo procesą, susijusį su GMO leidimų išdavimu. Dabartiniame pasiūlyme siūloma 
galimybė nedelsiant išspręsti šį klausimą. Laikotarpiu, kol teisės aktas dėl GMO bus 
suderintas su Sutarties nuostatomis, nuorodos į reguliavimo procedūrą pakeitimas nuoroda į 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu užtikrina greitą sprendimą, jeigu bus papildytas nuostata, 
kuria procedūra demokratizuojama.

Pakeitimas 313
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Tarybos pozicija
3 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną 
nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po 
jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Praėjus 6 
mėnesiams nuo jos įsigaliojimo, valstybės 
narės perkelia šios direktyvos turinį į 
nacionalinę teisę, pakeisdamos savo 
nacionalinius teisės aktus 
įgyvendindamos Direktyvą 2001/18/EB.

Or. en

Pagrindimas

Nors norinčios uždrausti auginimą valstybės narės yra suinteresuotos įgyvendinti šią 
direktyvą, žinant, kad bent vienas iš teisinių pagrindų yra 114 straipsnis, pageidautina 
nurodyti datą, iki kurios valstybės narės turi perkelti ją į nacionalinę teisę, kad būtų 
užtikrintas sklandesnis teisės aktų suderinimas visoje Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 314
Julie Girling, Jan Huitema

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
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Direktyva 2001/18/EB
1 A priedo 2 dalies pirma pastraipa 

Esamas tekstas Pakeitimas

1a) I A priedo 2 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip: 

Taikant 2 straipsnio 2 dalies b punkte 
minėtus būdus, genetinė modifikacija 
nevyksta, jei nenaudojamos 
rekombinacinės nukleino rūgšties 
molekulės arba genetiškai modifikuoti 
organizmai, kurie buvo gauti kitais, nei I B 
priede nurodyti metodais/būdais:

Taikant 2 straipsnio 2 dalies b punkte 
minėtus būdus, genetinė modifikacija 
nevyksta, jei nenaudojamos 
rekombinacinės nukleino rūgšties 
molekulės arba genetiškai modifikuoti 
organizmai, kurie buvo gauti kitais, nei I B 
priede nurodyti metodais/būdais:

1) dirbtinis apvaisinimas in vitro 1) dirbtinis apvaisinimas in vitro

2) natūralūs procesai, kaip antai: 
konjugacija, transdukcija, transformacija,

2) natūralūs procesai, kaip antai: 
konjugacija, transdukcija, transformacija,

3) poliploidų sužadinimas. 3) poliploidų sužadinimas,

4) cisgenezė.

Or. en

Pagrindimas

EFSA genetiškai modifikuotų organizmų mokslinė grupės „Mokslinėje nuomonėje dėl 
cisgenezės ir intragenezės būdu sukurtų augalų saugos vertinimo“ daroma išvada, kad 
„panašūs pavojai gali būti susiję su cisgenetiniu ir įprastu būdu dauginamais augalais, o 
nauji pavojai gali būti susiję su intrageniniais ir transgeniniais augalais“. Todėl cisgenetiniu 
būdu dauginamiems augalams ši direktyva neturėtų būti taikoma.


